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Coming Soon - Pek Yakında

Robin Hood - Trailer

5,4

Robin of Loxley, a war-hardened Crusader, and his Moorish
commander mount an audacious revolt against the corrupt
English crown.

Savaşçı haçlı Loxley'li Robin ve kumandanı yozlaşmış
İngiltere kraliyetine karşı cesurca bir isyan başlatır.

Otto Bathurst

Taron Egerton, Jamie Foxx

00:02:05

PG13 / PG-13

Coming Soon - Pek Yakında

Ben is Back - Trailer

7,0

19-year-old Ben Burns unexpectedly returns home to his
family's suburban home on Christmas Eve morning. Ben’s
mother, Holly, is relieved and welcoming, but wary of her
son staying clean.

19 yaşındaki Ben Burns beklenmedik şekilde Noel arifeside
ailesinin banliyödeki evine döner. Ben'in annesi rahatlar ve
onu hoş karşılar ama oğlunun temiz kalması konusunda
temkinlidir.

Peter Hedges

Julia Roberts, Lucas Hedges

00:02:27

R

Coming Soon - Pek Yakında

Bernie the Dolphin - Trailer

5,7

It’s summer break for nine-year old Holly and her 11-year
old big brother Kevin, both of whom love the ocean, having
formed a special bond with a pod of local dolphins they
visit every day at a hidden cove.

Dokuz yaşındaki Holly ve 11 yaşındaki kardeşi Kevin yaz
tatilindedir. İkisi de okyanusu sever ve gizli koydaki yunus
sürüsüyle özel bir bağ kurarlar.

Kirk Harris

Lola Sultan, Logan Allen

00:01:37

PG

Coming Soon - Pek Yakında

Mary Poppins Returns - Trailer

7,2

In “Mary Poppins Returns,” an all new original musical and
sequel, Mary Poppins is back to help the next generation of
the Banks family.

Yeni Orijinal müzikal ve devam filmi Mary Poppins
Dönüyor'da, Mary Poppins Banks ailesinin sonraki
jenerasyonuna yardım etmek için döner.

Rob Marshall

Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda

00:02:25

PG

Coming Soon - Pek Yakında

Creed II - Trailer

7,7

In 1985, boxer Ivan Drago killed former champion Apollo
1985'te boksör Ivan Drago'nun maçta eski şampiyon Apollo
Creed in a match that stunned the world. Against the wishes Creed'i öldürmesi dünyayı sarsar. Koçu Rocky istemese de
of trainer Rocky, Apollo's son and champ Adonis Creed
Apollo'nun oğlu ve şampiyon olan Adonis Creed, Drago'nun
accepts a challenge from Drago's son.
oğlunun meydan okumasını kabul eder.

Steven Caple Jr.

Michael B. Jordan, Sylvester
Stallone

00:01:54

PG13 / PG-13

Coming Soon - Pek Yakında

Arctic

7,5

A man stranded in the Arctic must decide whether to remain
in the relative safety of his camp or to embark on a deadly
trek through the unknown for potential salvation.

Kuzey Kutbunda mahsur kalan bir adam çok güvenli
olmayan kampında kalmak ya da muhtemel bir kurtuluş için
tehlikeli bir yürüyüşe başlamak arasında karar vermek
zorunda kalır.

Joe Penna

Mads Mikkelsen, Maria T
Smáradóttir

00:02:18

PG13 / PG-13

Coming Soon - Pek Yakında

Vox Lux

6,4

Teenage sisters Celeste and Eleanor survive a seismic,
violent tragedy. The sisters compose and perform a song
about their experience, catapulting Celeste to stardom.

Genç kardeşler Celeste ve Eleanor sismik ve şiddetli bir
trajediden kurtulur. İki kardeş deneyimlerine dayanan bir
şarkı besteler ve bu da Celeste'e şöhret kazandırır.

Brady Corbet

Natalie Portman, Willem Dafoe

00:01:49

R

Coming Soon - Pek Yakında

The Hate U Give

7

In this powerful drama based on the best-selling novel,
when a teenager witnesses the fatal shooting of her
childhood friend, she must find her voice and stand up for
what’s right.

En çok satan romanlardan birine dayanan bu güçlü dramda,
bir genç çocukluk arkadaşının vurulmasına şahit olur.
Cesaretini toplamalı ve doğru olanı yapmak için öne
çıkmalıdır.

George Tillman, Jr.

Amandla Steinberg, Regina Hall

00:02:25

PG13 / PG-13

Premiere - İlk Gösterim

First Man

7,5

The riveting story behind the first manned mission to the
moon, focusing on Neil Armstrong and the decade leading
to the historic Apollo 11 flight.

Aya ilk insanlı uçuşun ardındaki sürükleyici hikaye, Neil
Armstrong ve tarihi Apollo 11 uçuşunun on yıl öncesine
odaklanılıyor.

Damien Chazelle

Ryan Gosling, Claire Foy

02:16:56

PG13 / PG-13

Premiere - İlk Gösterim

Fantastic Beasts : The Crimes of Grindelwald

6,8

Grindelwald has been gathering more followers to his cause
– elevating wizards above all non-magical beings. The only
one who might be able to stop him is the wizard he once
called his dearest friend.

Grindelwald büyücüleri büyülü olmayan varlıklardan üstün
kılma amacı için takipçiler toplamaya devam eder. Onu
durdurabilecek tek büyücü bir zamanlar en iyi dostum
dediği kişidir.

David Yates

Eddie Redmayne, Katherine
Waterston

02:13:54

PG13 / PG-13

Premiere - İlk Gösterim

Green Book

8,3

Tony is hired to drive Dr Don Shirley, a world-class AfricanAmerican jazz pianist, from Manhattan to the Deep South.

Tony Afrika kökenli Amerikalı olan birinci sınıf bir caz
pianistini Manhattan'dan güneye götürmek için işe alınır.

Peter Farrelly

Linda Cardellini, Viggo Mortensen

02:08:16

PG13 / PG-13

Premiere - İlk Gösterim

Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2

7,3

When Ralph and Vanellope hit the internet to save her
game, Sugar Rush, Vanellope’s eyes are opened to new
possibilities—and Ralph worries he may lose the best friend
he’s ever had.

Ralph ve Vanellope, Vanellope'nin oyunu Sugar Rush'ı
kurtarmak için internete dalınca Vanellope yeni olasılıklar
olduğunu fark eder ve Ralph sahip olduğu en iyi dostu
kaybetmekten korkar.

Rich Moore, Phil Johnston

John C. Reilly, Sarah Silverman

01:52:40

PG

Premiere - İlk Gösterim

Bumblebee

7,3

Charlie discovers Bumblebee, battle-scarred and broken.
When Charlie revives him, she learns this is no ordinary VW
bug.

Charlie Bumblebee'nin savaşta yaralanıp bozulduğunu
keşfeder. Charlie onu canlandırınca sıradan bir VW Bug
olmadığını öğrenir.

Travis Knight

Hailee Steinfeld, Jorge Lendeborg
Jr.

01:53:46

PG13 / PG-13

Premiere - İlk Gösterim

Can you ever Forgive Me?

7,6

The true story of best-selling biographer Lee Israel. Lee is
no longer able to get published because she has fallen out
of step with current tastes, she turns her art form to
deception.

En çok satan biyografi yazarı Lee Israel'in gerçeki hikayesi.
Lee'nin kitapları belli zevkleri yüzünden artık basılmaz ve
sanatını aldatmacaya çevirir.

Marielle Heller

Melissa McCarthy, Richard E. Grant

01:45:49

R

Premiere - İlk Gösterim

The Old Man & The Gun

7

At the age of 70, Forrest Tucker makes an audacious escape
from San Quentin, conducting an unprecedented string of
heists that confound authorities and enchant the public.

Yetkilileri kahreden ve halkı büyüleyen bir seri soygun
düzenleyen yetmiş yaşındaki Forrest Tucker San
Quentin'den cesurca kaçar.

David Lowery

Robert Redford, Sissy Spacek

01:33:23

PG13 / PG-13

Premiere - İlk Gösterim

If Beale Street Could Talk

7,9

A celebration of love told through the story of a young
couple, trying to bring about justice through love and the
promise of the American dream.

Sevgiyle adaleti sağlamak ve Amerikan rüyasını
gerçekleştirmeye çalışan genç bir çiftin aşk hikayesi.

Barry Jenkins

KiKi Layne, Stephan James

01:51:14

R

Premiere - İlk Gösterim

The Front Runner

6,6

American Senator Gary Hart's presidential campaign in 1988
is derailed when he's caught in a scandalous love affair. He
was forced to drop out of the race, which left an impact on
American politics.

Amerikalı senatör Gary Hart'ın 1988'deki başkanlık
kampanyası skandal bir aşk ilişkisiyle sarsılır. Yarıştan
çekilmek zorunda kalışı Amerikan siyasetini etkiler.

Jason Reitman

Hugh Jackman, Vera Farmiga

01:53:24

R

Premiere - İlk Gösterim

Dead in A Week or Your Money Back

6,3

Leslie’s new boss at The Guild of Assassins is all about
quotas and Leslie's been reduced to searching suicide
hotspots for potential clients to help him meet targets.

Leslie'nin Suikastçılar Loncasındaki yeni patronu sadece
kotalarla ilgileniyordur ve Leslie hedefi tutturmak için
intiharların sık yaşandığı yerlerde olası müşteriler arar.

Tom Edmunds

A Barnard, C Eccleston

01:29:57

Not Rated

Premiere - İlk Gösterim

Status Update

5,8

Teenager Kyle Moore, who after being uprooted by his
parents’ separation and unable to fit into his new
hometown, stumbles upon a magical app that causes his
social media updates to come true.

Ailesinin ayrılığıyla sarsılan ve yeni evine uyum
sağlayamayan Kyle Moore, sosyal medya güncellemelerini
gerçek yapan sihirli bir uygulama bulur.

Scott Speer

Ross Lynch, Olivia Holt

01:43:59

PG13 / PG-13

Premiere - İlk Gösterim

Bel Canto

5,2

A famous Soprano is taken hostage by South American
guerrillas during the birthday party of a rich industrialist.

Ünlü bir soprano, zengin bir fabrikatörün doğum günü
partisinden Güney Amerikalı gerilla savaşçıları tarafından
kaçırılır.

Paul Weitz

Julianne Moore, Ken Watanabe

01:39:34

Not Rated

Premiere - İlk Gösterim

Chef Flynn

6,8

Ten-year-old Flynn transforms his living room into a supper
club, using his classmates as line cooks and serving a
tasting menu foraged from his neighbours’ backyards.

On yaşındaki Flynn arkadaşlarını aşçı olarak kullanarak
oturma odasını bir gece kulübüne dönüştürür ve
komşularının bahçesinden temin ettikleriyle bir menü sunar.

Cameron Yates

Flynn McGarry, Meg McGarry

01:21:44

Not Rated

Premiere - İlk Gösterim

Morning Show Mystery: Murder on the Menu

6,6

Beloved cooking show host Billie Blessings finds herself in
hot water when a dead body turns up in the car of one of
her guests, a temperamental celebrity chef, with dark
secrets in his past.

Sevilen yemek programı sunucusu Billie Blessings, karanlık
bir sırra ve değişken doğaya sahip ünlü bir şef olan
konuğunun arabasında bir ceset bulununca zor duruma
düşer.

Kevin Fair

Holly Robinson Peete, Rick Fox

01:24:54

Not Rated

Premiere - İlk Gösterim

Deliha 2

4,4

Deliha, still crazy and insanely sincere, continues to get her Deliha hala deli ve çok samimi ve başına sürekli yeni dertler
knife into new trouble in this sequel to the much-loved
açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Deliha, ikinci filmde
Deliha. Deliha is now ready to go after her dreams of being a
kariyer yapmanın yolunu arıyor. Bir restoranda çalışmaya
chef.
başlar.

Gupse Ozay

Özlem Akinözü, Derya
Alabora, Caner Alkaya

01:42:10

PG

Premiere - İlk Gösterim

Çat Kapı Aşk

5,5

This is a love story centering around a woman who believes
the love of her life will come someday and a man who
evades his problems. However, this fairy tale is not of a
beautiful woman or a handsome prince.

Hayatının aşkının bir gün gelip kendisini bulacağına inanan
Su ile sorunlarından kaçmaya çalışan Aras’ın masalsı aşk
hikayesidir. Ama bu masalda kahramanlar ne güzel bir
kadın, ne de yakışıklı bir prenstir.

Erhan Baytimur

Gümeç Alpay Aslan, Alper Atak, Ipek
Bagriacik

01:28:20

PG

Premiere - İlk Gösterim

Sofra Sırları

7

All eyes turn to Neslihan, who devoted her life to her
husband, when her close friends and relatives start to die. A
young and ambitious inspector new in town investigates.

Hayatını kocası ve eşine adamış Neslihan’ın, yakın
çevresindekiler bir bir ölmeye başlayınca tüm gözler ona
çevrilir. Şehre yeni atanmış, hırslı ve genç bir komiser bu
işin peşini bırakmamaya kararlıdır

Ümit Ünal

Ferit Aktug, Fatih Al, Firat Altunmese

01:42:26

PG

Premiere - İlk Gösterim

Johnny English Strikes Again

6,5

Rowan Atkinson returns as the bumbling secret agent,
Johnny English, in the third instalment of the beloved spy
spoof franchise.

Rowan Atkinson, casusluk komedisinin üçüncü filminde
sakar gizli ajan Johnny English olarak geri dönüyor.

David Kerr

Rowan Atkinson, Ben Miller

01:28:26

PG

Premiere - İlk Gösterim

The Nutcracker And The Four Realms

5,6

When Clara finds herself in a mysterious world that’s home
to Land of Snowflakes, Land of Flowers and Land of
Sweets, she must brave the Fourth Realm to return
harmony to the world.

Clara kendini Kar Diyarı, Çiçekler Diyarı, Şekerleme Diyarı
adında bölgeleri olan gizemli bir dünyada bulur. Dünyaya
denge getirmek için Dörcüncü Diyardan geçmek zorundadır.

Lasse Hallström, Joe
Johnston

Keira Knightley, Mackenzie Foy

01:39:00

PG13 / PG-13

Premiere - İlk Gösterim

A Simple Favor

7,1

Centres around Stephanie, a mommy vlogger who seeks to
uncover the truth behind her best friend Emily's sudden
disappearance from their small town.

Olaylar en iyi dostu Emily'nin kasabalarında ortadan
kayboluşunu çözmeye çalışan anne blogcu Stephanie
etrafında döner.

Paul Feig

Anna Kendrick, Blake Lively

01:47:54

R

Premiere - İlk Gösterim

The Sisters Brothers

7,2

It is 1851, and Charlie and Eli Sisters are both brothers and
assassins. They find themselves on a journey through the
Northwest and eventually to the gold rush land of California.

Sene 1851, suikastçı kardeşler Charlie ve Eli Sisters
kendilerini Kuzeybatı’ya, altın madeni olan California’ya
uzanan bir yolculuğun içinde bulurlar.

Jacques Audiard

John C. Reilly, Joaquin Phoenix

01:52:40

R

Premiere - İlk Gösterim

Wildlife

7,3

Joe is the only child of Jeanette and Jerry in 1960s
Montana. Nearby, a forest fire rages, and Jerry decides to
join the cause of fighting the fire, leaving his wife and son
to fend for themselves.

Joe 1960'ların Montana'sında Jeanette ve Jerry'nin tek
çocuğudur. Yakınlarda bir orman yangını çıkar ve Jerry
karısı ve oğlunu yalnız bırakarak yangınla mücadeleye
katılmaya karar verir.

Paul Dano

Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan

01:43:47

PG13 / PG-13

Premiere - İlk Gösterim

The Kindergarten Teacher

6,7

Sara Colangelo

Maggie Gyllenhaal, Gael García
Bernal

01:34:18

R

Premiere - İlk Gösterim

Goosebumps 2: Haunted Halloween

6

Halloween comes to life in a brand-new comedy adventure
based on R.L. Stine's 400-million-selling series of books.

Cadılar bayramı R.L. Stine'ın 400 milyon satan kitap serisine
dayanan filmde yeni bir komedi macerasıyla hayat buluyor.

Ari Sandel

Wendi McLendon-Covey, Madison
Iseman

01:29:28

PG

Premiere - İlk Gösterim

Ladies in Black

7,3

Adapted from the bestselling novel by Madeleine St John,
Ladies in Black is an alluring and tender-hearted comedy
drama about the lives of a group of department store
employees in 1959 Sydney.

Madeleine St. John'un en çok satan kitabından uyarlanan
Siyah Giyen Kadınlar, 1959 Sydney'inde bir mağazada
çalışan kadınların hayatını konu alan çekici ve duyarlı bir
komedi dram.

Bruce Beresford

Rachael Taylor, Julia Ormond

01:48:55

NR

Premiere - İlk Gösterim

The Great Buster: A Celebration

6,9

Celebrates the life and career of celebrated filmmaker and
comedian, Buster Keaton, whose singular style and fertile
output during the silent era created his legacy as a true
cinematic visionary.

Sessiz film döneminde tekil tarzı ve verimliliğiyle gerçek bir
sinema vizyoneri olduğunu gösteren film yapımcısı ve
komedyen Buster Keaton'ın hayatı ve kariyerine bir övgü.

Peter Bogdanovich

Peter Bogdanovich, Mel Brooks

01:40:29

NR

Premiere - İlk Gösterim

Morning Show Mystery: Mortal Mishaps

6,5

When the head chef at Billie's restaurant is arrested and
held as a suspect, Billie takes matters into her own hands
by digging deeper into a mystery.

Billie'nin restoranındaki baş aşçı tutuklanıp baş şüpheli
olarak tutulunca, Billie gizemin derinliklerine inerek işleri
kendi tekeline alır.

Terry Ingram

Holly Robinson Peete, Rick Fox

01:39:00

NR

When a kindergarten teacher discovers that she has a gifted
Anaokulu öğretmeni beş yaşında yetenekli bir öğrencisi
five-year-old student in her class, she becomes fascinated olduğunu keşfeder ve çocuğun dehası karşısında büyülenip
and obsessed with the child prodigy.
bunu takıntı haline getirrir.

Premiere - İlk Gösterim

Overlord

7,1

On the eve of D-Day, a group of paratroopers are dropped
behind enemy lines. But as they approach their target, they
realise there is more going on in this Nazi-occupied village
than a military operation.

Normandiya çıkarmasının arifesinde, bir gurup paraşütçü
düşman hatlarının ardına bırakılır. Ama hedeflerine
yaklaşırken, Nazilerle dolu bu köyde askeri operasyondan
fazlasının döndüğünü fark ederler.

Julius Avery

Wyatt Russell, Iain De Caestecker

01:44:32

R

Premiere - İlk Gösterim

Darrow & Darrow: Body of Evidence

7,3

Claire finds herself defending a woman already convicted of
murder, while Miles questions his role as prosecuting
attorney and helps her on the case.

Claire kendini çoktan cinayetten hüküm giymiş bir kadını
savunurken bulur. Miles savcı olarak rolünü sorgular ve
davada ona yardım eder.

Mel Damski

K Williams-Paisley, Tom Cavanagh

01:28:04

NR

Premiere - İlk Gösterim

What They Had

6,2

Bridget returns home to Chicago at her brother’s urging to
deal with her ailing mother and her father’s reluctance to let
go of their life together.

Bridget iyileşmekte olan annesi ve babasının birlikte
yaşamlarından vazgeçmek istememesiyle uğraşmak için
kardeşinin çağrısı üzerine Chicago'ya geri döner.

Elizabeth Chomko

Hilary Swank, Michael Shannon

01:40:05

R

Premiere - İlk Gösterim

Bizim Köyün Şarkısı

6,6

Cinar, a city boy, dreams of competing in the music
İstanbul’da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın
competition his late mother once competed in. However, his
hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri
plans are laid to waste once his father is bankrupted and
dönme kararıyla altüst olur.
decides to move back to the village.

Tugçe Soysop

Ihsan Berk Aydin, Sezai Aydin, Dora
Dalgic

01:40:02

G

Premiere - İlk Gösterim

Sarı Sıcak

5,6

In a field surrounded and squeezed by increasing
industrialization, an immigrant family, deep in financial
debt, struggles to survive through traditional farming
methods.

Artan endüstrileşmeyle birlikte fabrikaların arasında sıkışıp
kalmış bir tarla… Ve bu tarlada, büyük maddi sorunlarına
rağmen geleneksel tarım yöntemlerinde direnip hayata
tutunmaya çalışan göçmen bir aile…

Fikret Reyhan

Umut Alagül, Akan Atakan, Ersin
Buyar

01:18:38

PG

Premiere - İlk Gösterim

Venom

7

Tom Hardy stars as the lethal protector and anti-hero
Venom - one of Marvel’s most enigmatic and complex
characters.

Tom Hardy başrolde Marvel’ın gizemli ve karmaşık
karakterlerinden biri olan ölümcül antikahraman Venom’u
oynuyor.

Ruben Fleischer

Tom Hardy, Michelle Williams

01:49:51

PG13 / PG-13

Premiere - İlk Gösterim

Bad Times at the El Royale

7,4

Seven strangers, each with a secret, meet at a rundown
hotel with a dark past. Over the course of one night,
everyone will have a shot at redemption—before everything
goes to hell.

Kendilerine ait sırları olan yedi yabancı, karanlık bir geçmişi
olan köhne bir otelde bir araya gelir. Bir gece içerisinde
hepsinin hatalarını telafi etme şansı olacak—ortalık
cehenneme dönmeden önce.

Drew Goddard

Jeff Bridges, Cynthia Erivo

02:20:13

R

Premiere - İlk Gösterim

The House With A Clock In Its Walls

6,2

10-year-old Lewis goes to live with his uncle in an old
house with a mysterious tick-tocking heart. But his new
town jolts to life with a secret world of witches when Lewis
accidentally awakens the dead.

10 yaşındaki Lewis, evinde gizemli bir saat bulunan
amcasının yanında yaşamaya başlar. Ancak Lewis'ın
yanlışlıkları ölüleri diriltmesi sonucu bu yeni kasaba,
cadıların gizli dünyasıyla yeniden hayat bulur.

Eli Roth

Jack Black, Cate Blanchett

01:44:26

PG

Premiere - İlk Gösterim

Smallfoot

6,8

An animated adventure for all ages, with original music and
Her yaşa hitap eden bir kurgu, özgün müzikler ve dev
an all-star cast, which turns the Bigfoot legend upside down
kadroyla bir araya geldi. Genç bir Yeti’nin var olmadığına
when a bright young Yeti finds something he thought didn’t inandığı bir şeyi, bir insanı bulmasıyla başlayan hikaye Koca
exist—a human.
Ayak efsanesini tersyüz ediyor.

Karey Kirkpatrick, Jason
Reisig

Channing Tatum, James Corden

01:36:21

PG13 / PG-13

Premiere - İlk Gösterim

Peppermint

6,6

Riley awakens from a coma after her husband and daughter
are killed in a brutal attack. When the murderers evade
justice, Riley sets out to transform herself from citizen to
urban guerilla.

Komadan uyanan Riley, kocasının ve kızının vahşi saldırı
sonucu öldüğünü öğrenir. Katiller adaletten yakayı kurtarsa
da, kendisini şehir gerillasına çeviren Riley’den
kurtaramayacaktır.

Pierre Morel

Jennifer Garner, John Gallagher Jr.

01:39:13

R

Premiere - İlk Gösterim

Patrick

5,8

Sarah’s late grandmother bequeaths her a spoiled pug
named Patrick. Everything is changed by Patrick’s arrival,
but gradually the adorable dog starts to help Sarah turn her
life around.

Sarah’ın büyükannesi ölmeden önce ona pug cinsi bir
köpek bırakır. Patrick’in gelişiyle dünyası altüst olan Sarah
zaman içerisinde bu tatlı köpeğin hayatını düzene sokmakta
kendisine yardımcı olduğunu görür.

Mandie Fletcher

Ed Skrein, Jennifer Saunders

01:34:04

PG

Premiere - İlk Gösterim

Take Down

5,5

When a selection of sons and daughters of international
billionaires are taken hostage and held for ransom, the
young captives suddenly need every ounce of their boot
camp training to survive.

Dünyaca ünlü milyarderlerin oğulları ve kızları fidye için
kaçırılır. Genç esirler hayatta kalabilmek için geçmiş
eğitimlerinden son damlasına kadar faydalanmak zorunda
olduklarını anlarlar.

Jim Gillespie

Jeremy Sumpter, Phoebe Tonkin

01:46:35

NR

Premiere - İlk Gösterim

Acı Tatlı Ekşi

6,3

Andac Haznedaroglu

Bugra Gülsoy, Özge
Özpirinçci, Yusuf Akgün

01:39:32

PG

Premiere - İlk Gösterim

Paçi: Av Sanatı

8,3

13-year-old Liva is introduced to falconry when she goes
out with her grandfather to capture sparrrowhawks. In the
years that follow, she becomes one of the region’s best
hunters.

13 yaşındaki Liva, dedesiyle atmaca yakalamaya gidince
kuşçuluk kültürüyle tanışmış olur. Liva sonraki senelerde,
bölgenin en iyi avcılarından biri olacaktır.

Elçin Elgür

Esra Memoglu, Mustafa Memoglu

01:36:22

PG

Premiere - İlk Gösterim

Atçalı Kel Mehmet

-

Mehmet, the Master of Mountains is one of the first Efe's of
the Aegean region during the period of the Ottoman Sultan
Mahmud II.

Atçalı Kel Mehmet, II. Mahmud döneminin ilk Efeler'inden
biridir.

Hakan Sahin

Ümit Acar, Muhammed
Cangören, Kemal Denizci

01:42:12

PG

Premiere - İlk Gösterim

Keloğlan Yeni Masal

8,1

After being fired, Emir starts writing his own Keloğlan tale.
His life changes however, when he wakes up to find
Keloğlan himself beside him.

İşinden kovulan Emir, Keloğlan masalı yazmaya başlar.
Sonraki sabah uyandığında Keloğlan’ı yanı başında
bulmasıyla Emir’in hayatı değişir.

Süleyman Mert Özdemir

Atilla Dogukan Türkyilmaz, Yagmur
Ün, Asuman Dabak

01:23:13

PG

New Movies - Yeni Filmler

Marshall

7,2

Based on a true incident in the life of Thurgood Marshall,
when he was a young lawyer, long before his appointment
to the US Supreme Court.

Thurgood Marshall'ın yargıtay'a atanmadan önce genç bir
avukatken başına gelen gerçek bir olaya dayanır.

Reginald Hudlin

Chadwick Boseman, Josh Gad

01:57:43

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Wonderstruck

6,2

Based on Brian Selznick's acclaimed novel, two children
from different eras wish their lives were different. Both set
out to find what they are missing, on quests that unfold
with mesmerising symmetry.

Brian Selznick'in beğenilen romanına dayanan hikayede,
farklı yaşlardaki iki çocuk hayatlarının farklı olmasını diler.
Neler kaçırdıklarını görmek için şaşırtıcı şeyler ortaya
çıkaran araştırmalar yaparlar.

Todd Haynes

Oakes Fegley, Julianne Moore

01:55:56

PG

New Movies - Yeni Filmler

The Shape of Water

7,4

In the hidden high-security government laboratory where
they work, Elisa and Zelda discover a secret classified
experiment. (Best Director - Best Picture - Best Production
Design Awards, 2018).

Çalıştıkları gizli yüksek güvenlikli devlet laboratuvarında,
Elisa ve Zelda gizli olarak sınıflandırılmış bir deney keşfeder.
(En İyi Yönetmen - En İyi Film – En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Ödüllü, 2018).

Kathryn Bigelow

John Boyega, Anthony Mackie

02:01:54

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Alone In Berlin

6,4

When their only child is killed fighting at the front, Otto and
Anna are propelled into an act of resistance. They start to
drop anonymous postcards all over the city attacking Hitler
and his regime.

Tek çocukları cephede ölen Otto ve Anna direniş hareketine
katılır. Şehrin dört yanına Hitler ve rejimine saldıran isimsiz
kartpostallar bırakırlar.

Vincent Perez

Emma Thompson, Brendan Gleeson

01:43:06

R

New Movies - Yeni Filmler

Breaking In

5,3

A woman will stop at nothing to rescue her two children
being held hostage in a house designed with impenetrable
security. No trap, no trick and especially no man inside can
match a mother with a mission.

Bir kadının aşılmaz bir güvenliğe sahip bir evde tutulan
çocuklarını kurtarmak için yapamayacağı şey yoktur. Hiçbir
tuzak, hiçbir numara ve özellikle hiçbir adam görevi olan bir
annenin karşısında duramaz.

James McTeigue

Gabrielle Union, Billy Burke

01:27:51

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Precious Cargo

4,6

After a botched heist, a crime boss hunts down the woman
who failed him. To win back his trust, she recruits a premier
thief to steal a cargo of precious gems.

Ters giden bir soygunun başındaki mafya babası, kendisini
yüzüstü bırakan kadının peşine düşer. Kadın güvenini geri
kazanmak adına değerli taşlarla dolu bir teslimatı çalması
için üst düzey bir hırsız tutar.

Max Adams

Bruce Willis, Mark-Paul Gosselaar

01:27:04

R

New Movies - Yeni Filmler

The Zookeeper's Wife

7

Tells the account of keepers of the Warsaw Zoo, Jan and
Antonina Zabinski, who helped save hundreds of people
and animals during the German invasion.

Alman istilasında yüzlerce insanı ve hayvanı kurtaran
Varşova Hayvanat Bahçesi sahipleri Jan ve Antonina
Zabinski’nin hikayeleri.

Niki Caro

Jessica Chastain, Johan
Heldenbergh

02:05:18

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Fury

7,6

April, 1945. As the Allies make their final push, a battlehardened Sherman tank commander leads his five-man
crew on a deadly mission behind enemy lines in this strong
ensemble WWII drama.

Nisan 1945, İtilaf devletleri son taarruza geçerken, savaş
konusunda tecrübeli bir Sherman tank şefi beş kişilik
ekibiyle düşman hattının ötesine ölümcül bir göreve çıkar.

David Ayer

Brad Pitt, Shia LaBeouf

02:10:25

R

New Movies - Yeni Filmler

Alpha

7

A young boy becomes unlikely allies with a lone wolf,
enduring countless dangers and overwhelming odds to
survive the harsh wilderness and find their way home
before the deadly winter arrives.

Yalnız bir kurtla birlik olan genç bir delikanlı, ölümcül kış
gelmeden önce evine dönebilmek için sayısız tehlike
atlatarak vahşi yaban hayatın ortasında hayatta kalabilmek
için çaba sarf eder.

Albert Hughes

Kodi Smit McPhee, Natassia Malthe

01:35:05

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

The Predator

5,9

In this explosive reinvention of the Predator series, the
universes most lethal hunters are stronger, smarter and
deadlier than ever. And only a ragtag crew can prevent the
end of the human race.

Predatör serisinin bu etkileyici yeni filminde evrenlerin en
ölümcül avcıları artık çok daha zeki, çok daha ölümcüldür.
Ve insan ırkının neslinin tükenmesine sadece bir ayak takımı
yardımcı olabilecektir.

Shane Black

Boyd Holbrook, Trevante Rhodes

01:46:24

R

New Movies - Yeni Filmler

55 Steps

6

The inspiring true story of Eleanor Riese, a psychiatric
patient, and her lawyer, Colette Hughes, who bring a class
action suit to give competent patients the right to have a
say in their medication.

Eleanor Riese'nin gerçek hikayesini anlatan bu filmde
psikiyatri hastası ve hastanın avukatı, psikiyatri hastalarının
da ilaçlar konusunda söz sahibi olabilmesi için hastaneye
karşı toplu dava açar.

Bille August

Helena Bonham Carter, Hilary Swank

01:54:06

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

A.X.L.

5,1

A down on his luck teenage bike rider stumbles upon an
advanced, robotic, military dog named A.X.L. The military
scientists who created it try to forcibly claim it back.

Bahtsız bir genç bisikletçi, A.X.L. Adında, ileri teknoloji
ürünü robotik bir askeri köpekle karşılaşır. A.X.L.'i üreten
ordu bilimcileri onu geri almak için ellerinden geleni yapar.

Oliver Daly

Thomas Jane, Becky G

01:38:41

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

The Marine 6: Close Quarters

-

Jake Carter and another former Marine, Luke Trapper, join
forces to rescue a kidnapped girl from a gang of
international criminals.

Jake Carter ve donanmadan arkadaşı Luke Trapper,
uluslararası suç çetesi tarafından kaçırılan bir kızı kurtarmak
için güçlerini birleştirir.

James Nunn

Mike Mizanin, Shawn Michaels

01:25:20

R

New Movies - Yeni Filmler

Mission: Impossible – Fallout

8,1

Ethan Hunt and his IMF team find themselves in a race
against time after a mission goes wrong.

Ethan Hunt ve IMF ekibi, sorun yaşadıkları bir görevden
sonra zamana karşı yarışır.

Christopher McQuarrie

Tom Cruise, Henry Cavill

02:26:13

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

The Meg

6,1

Expert rescue diver Jonas Taylor is recruited to save the
crew of a deep-sea research station—and the ocean
itself—from an unstoppable threat: a prehistoric 75-footlong shark known as the Megalodon.

Uzman kurtarma dalgıcı Jonas Taylor, hem derin-deniz
araştırma istasyonundaki ekibi hem de okyanusu 20 metre
boyundaki, tarih öncesi çağdan kalma köpekbalığı
Megalodon'dan kurtarmak için görevlendirilir.

Jon Turtletaub

Jason Statham, Li Bingbing

01:52:56

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Skyscraper

6

Former FBI Hostage Rescue Team leader Will Sawyer is
framed for setting fire to the tallest building in the world.

FBI'ın eski Rehine Kurtarma Tim lideri Will Sawyer,
dünyanın en yüksek binasında çıkan yangının suçlusuymuş
gibi gösterilir.

Rawson Marshall Thurber

Dwayne Johnson, Neve Campbell

01:42:17

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

The Darkest Minds

5,5

Imprisoned by an adult world that now fears everyone
under 18, a group of teens form a resistance group to fight
back and reclaim control of their future.

18 yaşından küçük herkesten korkan yetişkinler dünyasının
esir aldığı bir grup genç, bir direniş grubu kurarak bu
duruma karşı koyup, kontrolü yeniden ele almaya çalışır.

Jennifer Yuh Nelson

Amandla Stenberg, Mandy Moore

01:43:23

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

The Last Witness

5,4

A journalist investigates a conspiracy in post-war England
that is related to the execution of 22,000 Polish soldiers by
Stalin’s secret police.

Bir gazeteci, savaş sonrası İngiltere'sinde yaşanan bir
komployu araştırır. Bu komplo, Stalin gizli polisi tarafından
öldürülen 22.000 Polonyalıyla ilgilidir.

Piotr Szkopiak

Alex Pettyfer, Robert Wieckiewicz

01:32:39

Not Rated

New Movies - Yeni Filmler

Teen Titans Go! To the Movies

6,8

With a few madcap ideas and a song in their heart, the Teen
Titans head to Hollywood, certain to pull off their dream of
starring in a movie.

Birkaç çılgın fikir ve kalplerindeki şarkılarıyla Genç Titanlar
Hollywood'a gider. Amaçları, bir filmde rol alabilmektir.

Aaron Horvath, Peter Michail

Greg Cipes, Scott Menville

01:24:03

PG

New Movies - Yeni Filmler

Hailey Dean Mystery: A Will to Kill

7,1

A case is reopened into Hailey's fiancé's murder back in her Hailey'nin üniversite yıllarında öldürülen nişanlısının cinayet
university days. The disappearance of a fellow student
davası yeniden açılır. Öğrenci gazetesinde çalışan bir başka
working at the student paper may be connected to the
öğrencinin daha ortadan kaybolmasının cinayetle ilgisi
murder.
olabilir.

Michael Robison

Kellie Martin, Giacomo Baessato

01:23:39

Not Rated

Murat proposes to Duygu right before their college
Üniversiteden mezun olurken Murat Duygu’ya evlenme teklif
graduation but Duygu has other dreams she wants to chase
eder. Oysa Duygu’nun gerçekleştirmek istediği hayalleri
after. They make a pact, agreeing to get together after a
vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık
period of five years.
anlaşması yaparlar.

New Movies - Yeni Filmler

The Dark Tower

5,7

New Movies - Yeni Filmler

Murder on the Orient Express

6,5

New Movies - Yeni Filmler

Three Billboards Outside Ebbing Missouri

New Movies - Yeni Filmler

Follows the last Gunslinger, Roland Deschain, as he
traverses a landscape in search the Dark Tower, an
ominous structure holding the entire universe together,
which the Man in Black hopes to destroy.

Son Silahşor Roland Deschain, Siyah Giyen Adamların yok
etmek istediği, tüm evreni bir arada tutan ve uğursuz bir
yapı olan Kara Kuleyi ararken başından geçen olayları
izleyeceğiz.

Nikolaj Arcel

Idris Elba, Matthew McConaughey

01:33:49

PG13 / PG-13

Renowned detective Hercule Poirot investigates the murder Christie'nin klasik kitabının bu yeni film uyarlamasında ünlü
of a wealthy American travelling on the most famous train in
dedektif Hercule Poirot, dünyanın en meşhur treninde
the world, in a new film adaptation of Agatha Christie's
yolculuk etmekte olan zengin bir Amerikalının cinayetini
classic novel.
soruşturur.

Kenneth Branagh

Kenneth Branagh, Johnny Depp

01:53:59

PG13 / PG-13

8,2

The story of Mildred Hayes, a woman in her early 50s, who
goes to war against her local police force, believing them to
be too inept to solve the murder of her daughter.

Polisin, kızının cinayetini çözemeyecek kadar beceriksiz
olduğunu düşünen, 50'li yaşlardaki Mildred Hayes yerel
emniyet gücüne karşı savaş açar.

Martin McDonagh

Frances McDormand, Woody
Harrelson

01:55:13

R

Ocean's 8

6,4

Debbie Ocean recruits a team to orchestrate the theft of the
world’s most valuable diamond necklace from the neck of
gorgeous star at New York City’s star-studded annual Met
Gala.

Debbie Ocean,tüm yıldızların akın ettiği New York'un
geleneksel Met Gala'sına katılacak olan güzeller güzelin bir
yıldızın boynundaki dünyanın en değerli elmasını çalmak
için bir ekip kurar.

Gary Ross

Sandra Bullock, Cate Blanchett

01:49:35

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Annihilation

6,9

A biologist searches for her missing husband while on an
expedition with a secret agency and discovers a dangerous
creature lurking in the wilderness.

Gizli bir kurumda keşif görevine çıkan biyolog bir kadın bu
esnada kayıp kocasını aramaktadır ve yaban ortamda
saklanan tehlikeli bir canlıyla karşı karşıya gelir.

Alex Garland

Natalie Portman, Jennifer Jason
Leigh

01:54:04

R

New Movies - Yeni Filmler

Leave No Trace

7,7

A father and his 13-year-old daughter are living in a
paradisiacal existence in a vast urban park in Portland
Oregon when a small mistake derails their lives forever.

Bir baba ve 13 yaşındaki kızı Oregon, Portland'daki devasa
bir şehir parkında cennette yaşarmış gibi güzel bir hayat
sürmektedir. Ancak küçük bir hata her şeyi temelinden
sarsar.

Debra Granik

Thomasin McKenzie, Ben Foster

01:48:38

PG

New Movies - Yeni Filmler

The Guernsey Literary and Potato Peel
Society

7

In 1946, a London-based writer begins exchanging letters
with residents on the island of Guernsey, which was
German-occupied during WWII.

1946 yılında Londra'da yaşayan bir yazar, İkinci Dünya
Savaşı esnasında Alman işgali altında bulunan Guemsey
adasında yaşayan halkın mektuplarını değiştirir.

Mike Newell

Lily James, Michiel Huisman

02:03:30

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Hotel Transylvania 3 Summer Vacation

6,4

Join Drac, Mavis and all of your favourite monsters for fun
and adventure on the high seas as they embark on a
monster cruise vacation!

Drakula, Mavis ve en sevdiğiniz canavarlar engin denizlerde
bir gemi seyahatine çıkarken bu macera ve eğlenceye sizler
de katılın.

Genndy Tartakovsky

Adam Sandler, Andy Samberg

01:33:31

PG

New Movies - Yeni Filmler

The Padre

-

When Padre, a small-time con man on the run, is caught
mid-con, he flees the scene in a stolen car, unaware that a
precocious 16-year-old girl, Lena, is stowing away in the
back seat.

Adi suçlardan hüküm giymiş firari Padre iş üstünde
yakalanınca çaldığı araçla olay yerinden kaçar. Ancak 16
yaşındaki büyümüş de küçülmüş Lena'nın arka koltukta
olduğundan habersizdir.

Jonathan Sobol

Nick Nolte, Tim Roth

01:35:11

R

New Movies - Yeni Filmler

Hailey Dean Mystery: A Marriage Made for
Murder

7,1

When Hailey tries to console a patient’s grieving neighbour,
she learns that this is not the first time the neighbour was
widowed under suspicious circumstances.

Hailey bir hastasının yaslı komşusunu teselli etmeye
çalışırken bunun, komşunun şüpheli şartlar altında ilk dul
kalışı olmadığını öğrenir.

Michelle Ricci

Kellie Martin, Alvina August

01:27:56

G

New Movies - Yeni Filmler

Ayla

-

Sergeant Suleyman finds a little girl in a battlefield during
the Korean War. Five year old girl, who is an orphan, has no
idea where to go. Sergeant Suleyman decides to take her
under his wings and names her Ayla

1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş
meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız
yetimdir, nereye gideceğini bilmemektedir. Süleyman
Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir

Can Ulkay

Çetin Tekindor, Ismail
Hacioglu, Kyung-jin Lee

02:04:17

PG

New Movies - Yeni Filmler

Kral Şakir

-

A portal opens into the children’s game Cibilik when
Elephant Necati interrupts Mirket's experiment. As Cibilik’s
virtual world changes, chaos reigns the real world. The fate
of the real world is at stake.

Mirket, laboratuvarında deneyler yaparken Fil Necati'nin
telefonundaki basit Cibilik oyununa bir kapı açılır. Cibilik'in
pikselli dünyası değişirken, gerçek dünyada kaos hüküm
sürmeye başlar.

Haluk Can Dizdaroglu, Berk
Tokay

Mustafa Oral, Atilla Sendil, Levent
Ünsal

01:24:51

G

New Movies - Yeni Filmler

The Seagull

6,2

Centres on the romantic and artistic clashes between fading Yıldızı sönmekte olan oyuncu Irina, yeni bir soluk olan Nina,
actress Irina; fresh-faced Nina; famous writer Boris, Irina's
meşhur yazar Boris ve başarısız bir oyun yazarı olan
lover; and failing playwright Konstantin, during a visit to a
Irina'nın sevgilisi arasındaki romantik ve sanatsal
country estate.
çatışmaları konu alan bir film.

Michael Mayer

Elisabeth Moss, Saoirse Ronan

01:38:32

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

I Feel Pretty

4,8

An ordinary woman struggles with feelings of insecurity and
Sıradan bir kadın, her gün güvensizlik ve yetersizlik
inadequacy on a daily basis. Then one morning, she wakes
hisseder. Bir sabah düşer ve uyandığında artık dünyanın en
after a fall believing she is suddenly the most beautiful and
güzel ve en becerikli kadını olduğuna inanmaktadır.
capable woman on the planet.

Abby Kohn, Marc Silverstein

Amy Schumer, Michelle Williams

01:41:08

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Show Dogs

3

Raja Gosnell

Alan Cumming, Will Arnett

01:30:24

PG

New Movies - Yeni Filmler

Kümes

-

Ufuk Bayraktar

Ufuk Bayraktar, Selen Domac

01:23:43

PG

New Movies - Yeni Filmler

Deadpool 2

8,1

Marvel’s mercenary motormouth Deadpool teams up with a
group of fellow mutants to protect a young boy from a
murderous super soldier.

Marvel'in çenesi düşük paralı askeri Deadpool birkaç
mutantla birlik olarak, bir çocuğu katil bir süper askerden
kurtarmaya çalışır.

David Leitch

Ryan Reynolds, Josh Brolin

01:56:21

R

New Movies - Yeni Filmler

The Cloverfield Paradox

5,6

Orbiting above a planet on the brink of war, scientists test a
device to solve an energy crisis and end up face-to-face
with a dark alternate reality.

Savaşın eşiğindeki bir gezegenin yörüngesine giren bilim
insanları enerji krizini çözmek için bir cihaz denerler ve hiç
beklemedikleri bir sonuçla karşılaşırlar.

Julius Onah

Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo

01:40:44

Not Rated

New Movies - Yeni Filmler

Girl in the Bunker

6,6

Elizabeth is kidnapped and held prisoner by Vinson Filyaw.
Imprisoned in a secret underground bunker hidden deep in
the woodland, it falls to Elizabeth to somehow outwit her
captor if she is to survive.

Vinson Filcay, Elizabeth'i kaçırır ve esir tutar. Ormanın
derinliklerinde yer alan gizli bir sığınakta esir tutulan
Elizabeth, hayatta kalmak istiyorsa bir şekilde zekasıyla
Vinson'ı alt etmelidir.

Stephen Kemp

Julia Lalonde, Henry Thomas

01:27:35

Not Rated

New Movies - Yeni Filmler

A Quiet Place

7,9

Follows a family who must live life in silence whilst hiding
from creatures which hunt exclusively by sound.

Sese duyarlı avcı yaratıklardan saklanmak için sessiz bir
hayat yaşamak zorunda kalan bir ailenin hikayesini izliyoruz.

John Krasinski

Emily Blunt, John Krasinski

01:30:00

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Ready Player One

7,8

Wade and his friends are hurled into a fantastical universe
of discovery and danger to save the OASIS, which is a
immersive virtual universe.

Wade ve arkadaşları, üç boyutlu sanal bir dünya olan
OASIS'i kurtarmak için keşif ve tehlikelerle dolu olağanüstü
bir dünyaya adım atar.

Steven Spielberg

Tye Sheridan, Olivia Cooke

02:19:56

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Rampage

6,5

Silverback gorilla George has been in Davis’ care since
birth. But when an experiment mutates the ape into a
monster, Davis must find a way to save both the world and
the creature that was once his friend.

Gümüş sırtlı goril George'a doğduğundan beri Davis
bakmıştır. Ancak bir deney, gorilin canavara dönüşmesine
neden olunca Davis'in de dünyayı ve eskiden dostu olan bu
canlıyı kurtarmaya çalışması gerekir.

Brad Peyton

Dwayne Johnson, Naomie Harris

01:45:59

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Just Getting Started

4,2

Duke Driver, the manager of a luxury resort, is tested by a
new arrival. When Duke's past suddenly catches up with
him, the rivals must put aside their differences to save
Duke's life.

Lüks bir tatil köyünün müdürü olan Duke Driver yeni gelen
biriyle sınanır. Duke'un geçmişi birden onu yeniden bulunca
rakipler anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Duke'un
hayatını kurtarmaya çalışır.

Ron Shelton

Morgan Freeman, Tommy Lee Jones

01:31:20

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Early Man

6,1

At the dawn of time, Dug and his sidekick Hognob must
unite the tribe against a mighty enemy, Lord Nooth, and his
Bronze Age City to save their home.

Zamanın başlangıcında Dug ve yardımcısı Hegnob, evlerini
koruyabilmek adına kabileyi güçlü düşmanları Lord Nooth
ve Bronz Çağı Şehrine karşı birleştirmek zorundadır.

Nick Park

Tom Hiddleston, Maisie Williams

01:27:46

PG

New Movies - Yeni Filmler

Royal Matchmaker

6,6

A matchmaker is hired by a king to find his son a suitable
wife. As the clock ticks towards her deadline, the
matchmaker finds him the perfect wife -- only to realise that
she's fallen in love with him.

Kral, oğluna uygun bir eş bulması için bir çöpçatan tutar.
Görevini yerine getirmesi işin verilen süre dolmak
üzereyken, çöpçatan mükemmel kızı bulur. Ancak bulduğu
kız çoktan çöpçatana aşık olmuştur.

Mike Rohl

Bethany Joy Lenz, Will Kemp

01:26:14

G

New Movies - Yeni Filmler

Nostalgia

5,3

A mosaic of stories about love and loss, which explores our
Hayatımızı şekillendiren objelerle, nesnelerle ve anılarla olan
relationships to the objects, artifacts, and memories that
ilişkimizi irdeleyen sevgi ve kayıp üzerine hikayeler mozaiği.
shape our lives.

Mark Pellington

Hugo Armstrong, Shinelle Azoroh

01:53:47

R

New Movies - Yeni Filmler

Destined to Ride

4,9

A young girl and her friend team up against two local boys
on an epic horseback riding adventure in the country.

Genç bir kız ve arkadaşı iki yerli çocuğa karşı at üstünde bir
maceraya atılırlar.

Anna James

Denise Richards, Madeline Carroll

01:30:05

Not Rated

New Movies - Yeni Filmler

Hailey Dean Mystery: 2+2 = Murder

6,6

Hailey attends her niece's school recital and learns that the
music teacher has vanished. Hailey discovers secrets
amongst the staff and a link between the missing teacher
and the school funds.

Hailey yeğeninin okul gösterisinde müzik öğretmeninin
ortadan kaybolduğunu öğrenir. Okulda çalışanlar arasında
sırlar olduğunu öğrenir ve kayıp öğretmenle okuldaki para
fonu arasındaki bağlantıyı keşfeder.

Michael Robison

Giacomo Baessato, Samantha Cole

01:24:45

Not Rated

New Movies - Yeni Filmler

Darrow & Darrow: In the Key of Murder

7,5

When the sister of Claire’s new partner is accused of the
murder of a music producer, Claire is compelled to prove
she is innocent.

Claire'in yeni ortağının kız kardeşi, bir müzik yapımcısını
öldürmekle suçlanınca Claire onun masum olduğunu
ispatlamaya çalışır.

Mel Damski

Kimberly Williams-Paisley, Tom
Cavanagh

01:22:36

Not Rated

New Movies - Yeni Filmler

Buğday

-

Erol finds Cemil, who is searching for remains of “life” in
Dead Lands. But Cemil believes Erol won’t survive the
journey, nor be able to handle the truth he will find.

Erol, Ölü Diyarlar'da hayatın kalıntılarını arayan Cemil'i
bulur. Ancak Cemil, Erol'un ne bu yolculuğu atlatabileceğini
ne de öğreneceği gerçeği kaldırabileceğini düşünür.

Semih Kaplanoglu

Jean-Marc Barr, Ermin Bravo

02:08:13

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Tomb Raider

6,7

Lara Croft is the independent daughter of an adventurer
who vanished when she was a teen. Now, she is leaving
London behind to search for her dad's last-known
destination: a tomb off the coast of Japan.

Lara Croft, kızı daha küçükken ortadan kaybolan bir
maceraperestin özgür kızıdır. Şimdi, Londra'yı ardında
bırakıp babasının bilinen son durağı olan Japonya'daki bir
lahite doğru yola çıkar.

Roar Uthaug

Alicia Vikander, Dominic West

01:57:40

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Isle of Dogs

8,2

When, by Executive Decree, all the canine pets of Megasaki
City are exiled to a vast garbage-dump, Atari sets off alone
and flies to Trash Island in search of his bodyguard-dog,
Spots.

Başkanlık emriyle Mesasaki'daki tüm evcil köpekler devasa
bir çöp dökme alanına gönderilince Atari, koruma köpeği
olan Spots'u bulmak için tek başına Çöp Adası'na doğru
yola çıkar.

Wes Anderson

Bryan Cranston, Koyu Rankin

01:40:43

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

The Commuter

6,3

A businessman gets caught up in a criminal conspiracy
during his daily commute home. He must now work against
the clock to stop a deadly attack that risks the lives of his
fellow train passengers.

Bir iş adamı, her günkü gibi işten eve dönerken bir suç
olayına dahil olur. Şimdiyse trendeki diğer yolcuların
hayatını riske atacak bir saldırıyı önlemek için zamana karşı
yarışması gerekmektedir.

Jaume Collet-Serra

Liam Neeson, Vera Farmiga

01:43:36

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Sherlock Gnomes

4,8

The garden gnomes from Gnomeo and Juliet are back for an
Gnomeo ve Juliet'teki bahçe cüceleri, Londra'da yeni bir
adventure in London. When they discover that someone is
macerayla karşımızda. Cüceler, şehirde bahçe cücelerinin
kidnapping garden gnomes all over the city, there's only
çalındığını fark edince çağırabilecekleri tek bir bahçe cücesi
one gnome to call: Sherlock Gnomes.
vardır o da Sherlock Gnomes.

John Stevenson

Kelly Asbury, Mary J. Blige

01:26:04

PG

New Movies - Yeni Filmler

The Sweetest Heart

6,5

Maddie works hard to save her cupcake business, helped
by an investment banker. When her first love returns after
14 years, she will have to choose between a new romance
and the man she never stopped loving.

Maddie bir yatırımcı yardımıyla açtığı mini kek dükkanını
kurtarmaya çalışır. İlk aşkı 14 sene sonra çıkıp gelince, yeni
sevgilisi ve sevmekten asla vazgeçmediği iki erkek arasında
seçim yapmak zorundadır.

Steven R. Monroe

Julie Gonzalo, Chris McNally

01:24:02

Not Rated

New Movies - Yeni Filmler

Downsizing

5,7

When scientists discover how to shrink humans to five
inches tall as a solution to over-population, Paul and his
wife Audrey decide to be miniaturised and move to a new
downsized community.

Bilim insanları, nüfus yoğunluğuna çare olması için
insanları 12.5 santim olacak kadar küçültmenin yolunu
keşfedince Paul ve eşi Audrey küçültülmeyi ve küçüklere
özel bir yerde yaşamayı kabul eder.

Alexander Payne

Matt Damon, Christoph Waltz

02:12:37

R

A police dog teams up with a human FBI agent to go
undercover at the world's most exclusive dog show, in the
hopes of recovering a stolen baby panda.

Bir polis köpeği ve FBI ajanı çalınan yavru pandayı bulmak
için gizli görevle dünyanın en prestijli köpek gösterisine
katılırlar.

Saniye and her family lead a peaceful life in a hovel that is in
Dağ yamacına kurulmuş birkaç haneli bir köyde yaşayan
a small village. Their peaceful life shatters when they find
Saniye ve ailesinin derme çatma evlerindeki huzurlu yaşamı
out that Saniye has tuberculosis
Saniye’nin vereme yakalanmasıyla derinden sarsılır.

New Movies - Yeni Filmler

Tad the Lost Explorer and the Secret of King
Midas

5,9

Tad Jones, the most awkward explorer, must rescue his
beloved Sara from a millionaire who is looking for King
Midas' necklace.

Tuhaf bir kaşif olan Tad Jones, Kral Midas'ın gerdanlığını
bulmaya çalışan bir milyonerin elindeki sevgilisi Sara'yı
kurtarmak zorundadır.

Enrique Gato

Óscar Barberán, Michelle Jenner,

01:25:02

Not Rated

New Movies - Yeni Filmler

Blade Runner 2049

8,4

A new blade runner unearths a long-buried secret that leads
him on a quest to find Rick Deckard. (Best Visual Effects –
Best Cinematography Awards, 2018).

Bir adam, Rick Deckard'ı bulmak için arayışa girer ve uzun
süredir saklanan bir sırrın ortaya çıkmasına neden olur. (En
İyi Görsel Efekt – Best Achievement in Film Editing Ödüllü,
2018).

Denis Villeneuve

Harrison Ford, Ryan Gosling

02:36:12

R

New Movies - Yeni Filmler

Geostorm

5,5

Two estranged brothers must fix a global net of satellites
before a Geostorm engulfs the planet.

İki kişi, Geostorm bütün gezegeni sarmadan önce uyduları
düzenlemek zorundadır.

Dean Devlin

Gerard Butler, Jim Sturgess

01:48:49

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Molly's Game

7,5

The true story of Molly Bloom, a beautiful, young, Olympicclass skier who ran the world's most exclusive high-stakes
poker game for a decade before being arrested by the FBI.

FBI tarafından tutuklanmadan önce onlarca yıl dünyanın en
yüksek ikramiyeli poker oyununu yöneten genç ve güzel
Olimpik patenci Molly Bloom'un gerçek hikayesi.

Aaron Sorkin

Jessica Chastain, Idris Elba

02:17:56

R

New Movies - Yeni Filmler

Bilal: A New Breed of Hero

-

Thrown into a world where greed and injustice rule all, Bilal
finds the courage to raise his voice and make a change.

Savaşçı olma hayali olan bir çocuk ve kardeşi bin yıl önce
kaçırılır. Hırs ve kıygı dolu dünyada Bilal değişiklik yapmaya
cesaret eder. Gerçeklerden esinlenen hikaye gerçek bir
kahramanın hikayesini anlatır.

Khurram H. Alavi, Ayman
Jamal

Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ian
McShane

01:45:00

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Maze Runner: The Death Cure

6,8

A deadly virus has decimated the world’s population. But
the cure comes by sacrificing the people left who are
immune. Thomas must now band together with fellow
survivors to free the test subjects.

Ölümcül bir virüs dünyan nüfusunu önemli ölçüde azaltır.
Ancak tedavi,geride kalan bağışıklık kazanmış kişileri feda
ederek elde edilir. Thomas denekleri özgür bırakmak için
hayatta kalanlarla birleşmelidir.

Wes Ball

Dylan O'Brien, Ki Hong Lee

02:23:30

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Proud Mary

5

Mary is a hit woman working for an organised crime family
in Boston. Her life is completely turned around when she
meets a young boy whose path she crosses when a
professional hit goes bad.

Mary, Boston'daki bir organize suç ailesine çalışan bir
tetikçidir. Profesyonel bir suikast olması gerektiği gibi
gitmeyince, yolunun kesiştiği genç bir çocukla tanışır ve
hayatı tamamen değişir.

Babak Najafi

Taraji P. Henson, Billy Brown

01:29:09

R

New Movies - Yeni Filmler

Peter Rabbit

6,3

Peter Rabbit and family take over the manor house of Old
McGregor when he dies, but McGregor’s nephew arrives to
claim his inheritance, so the bunnies wreak havoc to win it
back.

Yaşlı McGregor ölünce Peter Rabbit ve ailesi malikaneyi
devralırlar ama McGregor'ın yeğeni mirasını almak için gelir
ve tavşanlar evi geri kazanmak için her şeyi altüst ederler.

Will Gluck

James Corden, Fayssal Bazzi

01:34:43

PG

New Movies - Yeni Filmler

The Vanishing of Sidney Hall

7

An exploration of three stages in the life of Sidney Hall, who
writes the book of his generation, and then disappears
without a trace.

Kendi neslinin kitabını yazıp hiç iz bırakmadan ortadan
kaybolan Sidney Hall'un hayatının üç aşamasının keşfi.

Shawn Christensen

Michelle Monaghan, Elle Fanning

01:59:34

R

New Movies - Yeni Filmler

The Revenant

8,1

Alejandro González Iñárritu

Leonardo DiCaprio, Tom Hardy

02:35:28

R

New Movies - Yeni Filmler

The Greatest Showman

8

Step right up... and into the spellbinding imagination of a
man who set out to reveal that life itself can be the most
thrilling show of all.

Hemen kalkın ve hayatın kendisinin gelmiş geçmiş en
heyecan verici gösteri olabileceğini ortaya koyan bir adamın
büyüleyici hayal gücünün içine girin.

Michael Gracey

Hugh Jackman, Michelle Williams

01:44:54

G

New Movies - Yeni Filmler

Jumanji: Welcome to the Jungle

7,2

In a brand new adventure, four high school kids discover an
old video game console and are drawn into the game's
jungle setting. What they discover is that you don't just play
Jumanji - you must survive it.

Dört lise öğrencisi eski bir bilgisayar oyun konsolunu
keşfeder ve oyundaki orman düzeneğinin içine çekilir.
Sadece Jumanji oynamadıklarını, aynı zamanda da hayatta
kalmak zorunda olduklarını keşfederler.

Jake Kasdan

Dwayne Johnson, Jack Black

01:56:45

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Ferdinand

6,8

Directed by Academy Award® nominee Carlos Saldanha, the
tale of Ferdinand, a giant bull who prefers flowers to
fighting, is a warm and charming take on how appearances
can be deceptive.

Academy Ödülü® adayı Carlos Saldanha tarafından
yönetilmiş, çiçekleri dövüşe tercih eden iri cüsseli boğa
Ferdinand’ın Hikayesi, dış görünüşlerin nasıl aldatıcı
olduğuna dair samimi ve büyüleyici yaklaşım.

Carlos Saldanha

John Cena, Kate McKinnon

01:48:06

G

New Movies - Yeni Filmler

First Kiss

4,6

Everything changes for Hakan when he falls in love with
Bahar at first sight.

Hakan için işler, bir gün tesadüfen karşılaştığı Bahar’a ilk
görüşte aşık olmasıyla tamamen değişir.

Murat Onbul

Murat Yildirim, Özge Gürel

01:52:34

Not Rated

New Movies - Yeni Filmler

Loving

7

The real-life story of an interracial couple who married and
then spent the next decade fighting for the right to live as a
family in their hometown.

Evlenmiş ve sonraki on yılı memleketlerinde bir aile olarak
yaşama hakkı için savaşarak geçiren, farklı ırklara mensup
bir çiftin gerçek hayat hikayesi.

Jeff Nichols

Joel Edgerton, Ruth Negga

02:02:49

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Justice League

7

Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash
and Cyborg, DC’s Titanic Super Hero team join forces.

Batman, Superman, Wonder Woman, Aquman, Flash ve
Cyborg gibi DC evreninin süper kahramanları bir araya
geliyor.

Zack Snyder

Ben Affleck, Gal Gadot, Jason
Momoa

02:00:04

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

The Lego Ninjago Movie

6,1

In the battle for Ninjago City, young Lloyd, aka the Green
Ninja, and his friends must defeat evil warlord Garmadon.

Ninjago Şehrindeki savaşta, Lloyd ve arkadaşı genç Yeşil
Ninja, kötü savaşçı Garmadon'ı yener.

C. Bean, P. Fisher, B. Logan

Jackie Chan, Dave Franco

01:41:30

PG

New Movies - Yeni Filmler

Dunkirk

8,4

400,000 allied soldiers are trapped on the beach and face
evacuation from France, whilst the enemy begins to
surround them. (Best Editing – Best Sound Editing Awards,
2018).

Düşman onları çevrelemeye başlarken, sahilde 40-00
müttefik asker sıkışır ve Fransa'dan tahliye edilirler. (En İyi
Film Kurgusu - En İyi Ses Miksajı Ödüllü, 2018).

Christopher Nolan

Fionn Whitehead, Barry Keoghan

01:46:31

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

King Arthur: Legend Of The Sword

7,2

A take on the classic Excalibur myth, tracing Arthur’s
journey from the streets to the throne.

Londra sokaklarında büyümüş Arthur, saplandığı yerden
efsanevi kılıç Excalibur'u çıkarana dek kral soyundan
olduğunu bilmiyordu.

Guy Ritchie

Charlie Hunnam, Jude Law

02:06:15

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Everything, Everything

6,2

The unlikely love story of Maddy, who cannot leave her
house due to illness, and Olly, the boy next door.

Her şeye alerjisi olduğu için korunaklı bir evde yaşayan
genç kız, yan kapının ardında yaşayan çocuğa aşık olur.

Stella Meghie

Amandla Stenberg, Nick Robinson

01:35:41

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Going In Style

6,8

Three friends risk it all when their pension funds vanish.
They embark on a daring bid to rob the bank that
absconded with their money.

Üç arkadaş, emeklilik fonları hesaplarından kaybolduktan
sonra paralarını alıkoyan bankayı soymak için cesur bir
teklif alırlar.

Zach Braff

Morgan Freeman, Joey King

01:36:00

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Unforgettable

4,7

A woman pathologically pursues her exes’ new partner,
when she becomes angered that her daughter is being
taken from her.

Kızının kendisinden alınmasına öfkelenen bir kadını patronu
takip eder.

Denise Di Novi

Rosario Dawson, Katherine Heigl

01:37:48

R

New Movies - Yeni Filmler

Live by Night

6,4

IMDB: 6.4/10 (As of June 15) In Depression-era Boston,
outlaw Joe Coughlin, the son of the city's Police Deputy
Superintendent, crosses a powerful mob boss.

IMDB: 6.4/10 (As of June 15) Bir kanun kaçağı yetiştirilişine
ve kendi ahlaki kurallarına aykırı riskli bir yol izlemektedir.

Ben Affleck

Ben Affleck, Elle Fanning

02:08:10

R

New Movies - Yeni Filmler

Kong: Skull Island

6,9

A team of explorers travel to an uncharted island, unaware
that they’re crossing into the domain of the mythic Kong.

Bir kaşif ekibi, bilinmeyen bir adaya gider ancak efsanevi
Kong'un adasına girdiklerinin farkında değillerdir.

Jordan Vogt-Roberts

Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson

01:57:02

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Max 2: White House Hero

5,5

Military service dog Max gets a new assignment, to serve
on the U.S. President’s Secret Service detail.

Askeri hizmet köpeği Max, ABD Başkanı'nın Gizli Servisinde
görev alacak.

Brian Levant

Zane Austin, Francesca Capaldi

01:25:29

PG

New Movies - Yeni Filmler

The Lego Batman Movie

7,6

If Batman wants to save Gotham from The Joker's hostile
takeover, he may have to drop the lone vigilante thing.

Batman, Gotham'ı Joker'in düşmanlığından korumak için
bekçiyi yalnız bırakmalıdır.

Chris McKay

Jenny Slate, Ralph Fiennes

01:44:00

PG

New Movies - Yeni Filmler

Collateral Beauty

6,6

When a New York ad executive suffers a personal tragedy
and retreats from life, his friends devise a drastic plan to
reach him.

New Yorklu bir reklam yöneticisi, yaşadığı kişisel trajedi
sonucu hayattan çekildiğinde, arkadaşları ona ulaşmak için
bir plan yapar.

David Frankel

Will Smith, Edward Norton

01:37:00

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

Fantastic Beasts and Where to Find Them

7,7

Opens in 1926 as Newt Scamander has just completed a
global excursion to find and document an extraordinary
array of magical creatures. (Best in Costume Design Award,
2017).

Newt Scamander'ın sıradışı büyüleyici yaratıkları bulup
belgelemek için bir dünya turunu tamamlamasıyla 1926
yılında açılır. (En İyi Kostüm Tasarımı Ödüllü, 2017).

David Yates

Eddie Redmayne, Katherine
Waterston

02:07:58

PG13 / PG-13

New Movies - Yeni Filmler

The Accountant

7,5

Christian Wolff is a math savant who works as a freelance
accountant for some of the world’s most dangerous
criminal organizations.

Matematik bilgini Christian Wolff, dünyanın en tehlikeli suç
örgütlerinden bazıları için serbest muhasebeci olarak çalışır.

Gavin O'Connor

Ben Affleck, Anna Kendrick

02:04:34

R

New Movies - Yeni Filmler

Arif v 216

7,6

After 8 years, Arif's old friend 216 from planet GORA pays a
visit to Earth. Together they go on a quest where they'll be
visiting the 60's.

Sekiz yıl sonra Arif'in Gora gezegeninden arkadaşı olan 216,
Arif'i ziyaret etmek için dünyaya gelir. İkili, onları 60'lara
götüren bir maceraya atılır.

Kivanç Baruönü

Cem Yilmaz, Ozan Güven, Özkan
Ugur

02:00:46

G

New Movies - Yeni Filmler

Sen Kiminle Dans Ediyorsun

6,5

Turkish Dance School tells the stories of regular people as Küçük insanların samimi hikayelerini ve başarı mücadelesini
they struggle for success through love, laughter, dance and
anlatan Sen Kiminle Dans Ediyorsun’da aşkla kahkaha,
friendship.With great stars, the film brings the dance of
dansla dostluk bir arada. Ünlü isimlerin yer aldığı film, aşkın
passion to the silver screen!
dansını perdeye taşıyor!

Burak Aksak

Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz
Kaygilaroglu

01:46:45

G

New Movies - Yeni Filmler

Karayel

-

How many can be treated by a farm, a horse and a kid?

Bir çiftlik, at ve çocuk kaç kişiyi tedavi edebilir?

Başaran Şimşek

Ali Aksöz, Kenan Bal, Taner Barlas

01:29:18

G

New Movies - Yeni Filmler

Bir Nefes Yeter

6,6

Nefes is a free-spirited woman with a heart condition. She
meets Yaman, who's an uptight man, feeling guilty over his
parents' death. But is this another love story of an unlucky
woman drawn to a sad man?

Kalp rahatsızlığı olan Nefes, ebeveynlerinin ölümü
yüzünden kendini suçluyan, gergin bir tip olan Yaman'la
tanışır. Peki ama bu da şanssız bir kadının mutsuz bir erkeği
istediği o aşk hikayelerinden biri mi?

Yasemin Türkmenli

Seçkin Özdemir, Tuvana
Türkay, Zuhal Gencer

01:41:53

PG

New Movies - Yeni Filmler

Yol Arkadaşım

-

Onur, an unsuccessful pharmaceutical rep, has three tough
tasks: Meet his girlfriend's parentsi, get back his job he
was fired from, and accomplish these tasks despite his
companion Şeref.

Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur’un bayrama üç gün
kala üç zor hedefi vardır; kız arkadaşının ailesiyle tanışmak,
kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı
Şeref’e rağmen başarmak.

Bedran Güzel

Oguzhan Koç, Ibrahim
Büyükak, Emre Kinay

01:50:23

PG

New Movies - Yeni Filmler

Arapsaçı

-

Different people's paths intersect via an old actor's missing
leather jacket. This jacket with a forgotten lottery ticket in
its pocket changes hands and transforms the lives of
everyone involved.

Eski bir aktörün kayıp deri ceketi, olaylar sonucunda farklı
insanların hayatlarını kesiştirir. Cebinde unutulmuş bir loto
kuponuyla elden ele gezen ceket, herkesin hayatını
kökünden değiştirecektir.

Ömer Faruk Yardimci

Açelya Topaloglu, Asena
Keskinci, Köksal Engür

01:29:34

PG

New Movies - Yeni Filmler

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

-

It tells about Hurkus’s, one of the most important pilots,
producing new aircrafts and his fighting with the enemies in
WW1.

Havacılık tarihinin en önemli pilotlarından Hürkuş'un yeni
uçaklar üretmesini ve1.Dünya Savaşı'nda düşmanla
çarpışmasını anlatmaktadır.

Kudret Sabanci

Hilmicem Intepe, Gizem Karaca, Ali
Nuri Türkoglu

01:50:25

PG

In the 1820s, a frontiersman, Hugh Glass, sets out on a path
1820'lerde geçen hikayede, sınır sakini Hugh Glass kendisini
of vengeance against those who left him for dead after a
ölüme terk edenlerin peşine düşer. (En İyi Başrol Erkek
bear mauling. (Best Actor in a Leading Role - Best Director
Oyuncu - En İyi Yönetmen Ödüllü, 2016).
Awards, 2016).

Blockbuster - Kapalı Gişe

Wrath Of The Titans

5,7

Ten years after he defeated the Kraken, Perseus is drawn
into another clash with the Titans.

Kraken'I yenmesinden on yıl sonra, Perseus Titanlar ile bir
çatışmaya girdi.

Jonathan Liebesman

Sam Worthington, Liam Neeson

01:36:34

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

The Prestige

8,5

When Alfred Borden performs a trick that defies
explanation, Rupert Angier need to uncover his secrets
becomes an obsession.

Alfred Borden açıklama yapmaksızın bir numara yaptığında,
Rubert Angier sırrı açığa çıkarmayı bir saplantı haline getirir.

Christopher Nolan

Christian Bale, Hugh Jackman

02:05:33

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Pacific Rim : Uprising

5,6

A once-promising pilot becomes caught up in a criminal
underworld. He is given one last chance to live up to his
father’s legacy and joins a global uprising against the
forces of extinction.

Eskiden umut vaadeden bir pilot yeraltı suç dünyasına
karışır. Babasının mirasını yaşatıp imha güçlerine karşı
global isyana katılmak için son şansıdır.

Steven S. DeKnight

John Boyega, Scott Eastwood

01:49:59

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Ant-Man

7,2

Scott Lang finds himself suiting up as Ant-Man once again
when he must join forces with Hope van Dyne, The Wasp,
on an urgent mission to uncover secrets from the past.

Scott Lang bir kere daha Karınca Adam olarak kostümünü
giyiyor ve geçmişten gelen sırları çözmek için Yabanarısı
Hope van Dyne ile güçlerini birleştirmek zorunda.

Peyton Reed

Paul Rudd, Evangeline Lilly

01:56:39

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Edge of Tomorrow

7,9

Cage finds himself inexplicably thrown into a time loop forcing him to relive the same brutal combat, over and over
again.

Uzaylılar dünyaya saldırınca, Binbaşı Cage kendisini adeta
intihar görevi olan bir misyonun ortasında bulur. Dakikalar
içinde öldürülen Cage, aynı acımasız harbi tekrar tekrar
yaşamak zorunda olduğu bir zaman döngüsüne düşer.

Doug Liman

Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

01:54:00

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

The Last Samurai

7,7

In 19th century Japan, US Civil War veteran Captain
Woodrow Algren embraces the samurai culture he's been
ordered to destroy after he is captured in battle.

19. yüzyıl Japonya'sında, Amerika iç savaş gazisi Binbaşı
Woodrow Algren yakalandıktan sonra aslen yok etmesi
emredilen samuray kültürünü benimser.

Edward Zwick

Tom Cruise, Ken Watanabe

02:28:05

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

Water for Elephants

6,9

Based on the best-selling novel, this powerful drama
starring Reese Witherspoon and Robert Pattinson tells the
tale of a veterinary student who falls in love with a star
circus performer.

Çok satan romandan uyarlanan ve Reese Witherspoon ile
Robert Pattinson’ın başrolleri paylaştığı yapımda, yıldızı
parlayan bir sirk şovmenine aşık olan veterinerlik
öğrencisinin hikayesi anlatılıyor.

Francis Lawrence

Robert Pattinson, Reese
Witherspoon

01:58:11

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Fury

7,6

April, 1945. As the Allies make their final push, a battlehardened Sherman tank commander leads his five-man
crew on a deadly mission behind enemy lines in this strong
ensemble WWII drama.

Nisan 1945, İtilaf devletleri son taarruza geçerken, savaş
konusunda tecrübeli bir Sherman tank şefi beş kişilik
ekibiyle düşman hattının ötesine ölümcül bir göreve çıkar.

David Ayer

Brad Pitt, Shia LaBeouf

02:10:25

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

The Snowman

5,1

A homicide detective investigating the disappearance of a
woman during the first snowfall of winter suspects that a
serial killer may be on the prowl again.

Yılın ilk karının düştüğü gün ortadan kaybolan bir kadın
vakasını inceleyen cinayet maması dedektifi, eski bir seri
katilinin yine ortaya çıkmasından şüphelenir.

Tomas Alfredson

Michael Fassbender, Rebecca
Ferguson

01:56:22

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

Chronicle

7,1

High school friends Andrew, Matt and Steve gain
superpowers after making an amazing discovery. But their
lives start to spin out of control as their darker sides begin
to take over.

Lise arkadaşı olan Andrew, Matt ve Steve müthiş bir şey
keşfedince süper güçlere kavuşur. Ancak karanlık tarafları
ortaya çıktıkça hayatları kontrolden çıkmaya başlar.

Josh Trank

Dane DeHaan, Alex Russell

01:21:57

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

In Time

6,7

Welcome to a world where time is money – literally. The
wealthy live forever, while the poor, like the rebellious Will,
have to beg, borrow, and steal enough minutes to make it
through another day.

Vakit nakittir sözünün gerçek olduğu dünyaya hoş geldiniz.
Bu dünyada zenginler sonsuza dek yaşarken Asi Will gibi
fakirler bir gün daha yaşayabilmek için dakika dilenmek,
ödünç almak ve çalmak zorundadır.

Andrew Niccol

Justin Timberlake, Amanda Seyfried

01:48:18

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

L.A. Confidential

8,3

Based on James Ellroy's neo-noir crime novels, it follows
three Los Angeles policemen as they each take their own
approach to solving a massacre at an all-night diner.

James Ellroy'un yeni kara suç romanı akımına ait kitabından
uyarlanan bu filmde Los Angeles'lı üç polis bir katliamı
çözmek adına kendi yöntemlerini kullanır.

Curtis Hanson

Russell Crowe, Kim Basinger

02:07:20

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

Prometheus

7

After discovering a clue to the origins of human life on
Earth, a team of scientists set out on a journey into the
darkest corners of the universe in search of an ancient,
alien race.

Dünyada insan hayatının başlangıcına dair ipuçları bulan bir
gurup bilim insanı bu eski ırkı ulmak için evrenin en karanlık
köşelerine doğru bir yolculuğa çıkarlar.

Ridley Scott

Noomi Rapace, Logan MarshallGreen

02:03:44

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

Total Recall

6,3

Fed up with his humdrum life, Douglas Quaid goes to
Rekall, where your fantasies can be turned into real
memories. But when the procedure goes horribly wrong,
Quaid finds himself on the run from the police.

Sıradan hayatından bıkanDouglas Quaid, fantezileri gerçek
hatıralara dönüştürülebildiği Rekall şirketine gider. Ancak
hafıza yükleme işleminde bir hata olur ve Quaid kendisini
polisten kaçarken bulur.

Len Wiseman

Colin Farrell, Bokeem Woodbine

01:57:02

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Inception

8,8

Dom Cobb enters people's dreams to steal information
buried in their minds. Given an offer he can't really refuse,
Dom assembles a crew for one final mission.

Dom Cobb zihinlerindeki bilgileri çalmak için insanların
rüyalarına girmektedir. Reddedemeyeceği bir teklif alınca,
son bir görev için bir takım kurar.

Christopher Nolan

Leonardo DiCaprio, Joseph GordonLevitt

02:23:55

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Interstellar

8,6

With our time on Earth coming to an end, a team of
explorers undertakes the most important mission in human
history; travelling beyond this galaxy to discover whether
mankind has a future among the stars.

Düyadaki zamanımız sona ererken, bir grup kaşif insanlık
tarihindeki en önemli görevi üstlenir. Galaksinin dışına
çıkıp, insanoğlu için yıldızlar arasında bir gelecek olup
olmadığını keşfetmeye giderler.

Christopher Nolan

Matthew McConaughey, Anne
Hathaway

02:49:11

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Pacific Rim

5,8

As legions of monstrous creatures threaten to bring about
the end of mankind, Earth's forces use giant, deadly robots
to combat them.

İnsanlık devasa yaratıklar yüzünden yok olma tehlikesiyle
karşı karşıyadır. Dünya güçleri, onlarla savaşmak için dev,
ölümcül robotlar kullanırlar.

Steven S. DeKnight

John Boyega, Scott Eastwood

02:05:58

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

V for Vendetta

8,2

A visually striking, thought-provoking adaptation of Alan
Moore and David Lloyd's dystopian masterpiece about a
mysterious masked vigilante waging war on a near-future
Britain's fascist government.

Alan Moore ve David Lloyd'un, Britanya'nın faşist
hükümetine karşı savaş açan gizemli, maskeli infazcıyı konu
alan distopyasının düşündürücü, çarpıcı görselliklerle süslü
bir adaptasyonu.

James McTeigue

Hugo Weaving, Natalie Portman

02:12:32

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

Avatar

7,8

Disabled ex-Marine Jake Sully is recruited to aid a mining
expedition on the lush jungle moon of Pandora. But his
loyalties are soon put to the test when he falls in love with
one of the native Na'vi.

Eski bahriyeli engelli Jake Sully Pandora'nın yemyeşil
ayındaki madencilik keşif gezisinde iş bulur. Ancak yerli
Na'vi'lerden birine aşık olunca sadakati sınanacaktır.

James Cameron

Sam Worthington, Zoe Saldana

02:41:44

PG

Blockbuster - Kapalı Gişe

Seven Pounds

7,6

An Internal Revenue Service agent with a fateful secret
embarks on an extraordinary journey of redemption by
forever changing the lives of seven strangers.

Önemli bir sırrı olan Vergi Dairesi çalışanı yedi yabancının
hayatını sonsuza dek değiştirerek, sıra dışı bir kefaret
macerasına atılır.

Gabriele Muccino

Will Smith, Rosario Dawson, Woody
Harrelson

01:59:57

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Jason Bourne

6,6

The CIA’s most lethal former operative, Jason Bourne, is
drawn out of the shadows when he is forced to take on a
new threat.

CIA'nin en tehlikeli eski ajanı Jason Bourne, saklandığı
yerden çıkmak ve yeni bir tehditle yüzleşmek zorunda kalır.

Paul Greengrass

Matt Damon, Tommy Lee Jones

02:03:01

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Unbroken

7,2

The epic story of the life of Olympian and war hero Louis
"Louie" Zamperini who survived his bomber being downed
in WWII, only to be caught by the Japanese Navy and sent
to a prisoner-of-war camp.

Olimpiyatçı ve savaş kahramanı olan Louise Zamperi'nin
gerçek hikayesi. Zamperini, İkinci Dünya Savaşında düşen
uçağından sağ kurtulmuş ancak Japon Donanması
tarafından ele geçirilince savaş esiri olmuştu.

Angelina Jolie

Jack O'Connell, Miyavi

02:16:48

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Kill The Messenger

7

A reporter becomes the target of a vicious smear campaign
that drives him to the point of suicide after he exposes the
CIA’s role in arming Contra rebels in Nicaragua and
importing cocaine.

Bir gazeteci, CIA'nin Nikaragua'daki milislere silah
sağlamadığını kokain ticaretine yardım ettiğini ifşa eden bir
gazeteci, sonunda onu intihara sürükleyen bir karalama
kampanyasının hedefi haline gelir.

Michael Cuesta

Jeremy Renner, Robert Patrick

01:52:02

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

47 Ronin

6,3

After the passing of their master, a band of samurai led by
Kai plans to avenge his death at the hands of the cruel Lord
Kira. Will their fight for honour prevail?

Ustalarının ölümünden sonra, Kai'nin liderliğinde bir grup
samuray, ustalarını öldüren Lord Kira'dan intikam almaya
kararlıdır. Peki ama bu onur savaşında galip gelebilecek mi?

Carl Rinsch

Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada

01:58:41

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Man of Tai Chi

6,1

Making his directorial debut, Keanu Reeves teams up with
The Matrix stuntman Tiger Chen for this martial arts
odyssey set in the dangerous world of Beijing's
underground fighting scene.

Keanu Reeves'in ilk yönetmenlik denemesi olan bu filmde
kendisine Matrix'te görev alan bir dublör eşlik etmektedir.
Ve film, Pekin'in tehlikeli yeraltı dövüş dünyasını ele
almaktadır.

Keanu Reeves

Tiger Hu Chen, Keanu Reeves

01:45:12

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

Oblivion

7

Jack Harper's mission to extract vital resources from a warravaged future Earth is almost complete when the arrival of
a stranger triggers a chain of events that forces him to
question everything he knows.

Jack Haper'ın savaşın hüküm sürdüğü geleceğin
dünyasında önemli madenler çıkartma işi bitmek
üzereyerken bir yabancının gelişi, Jack'in bildiği her şeyi
sorgulamasına neden olacak olaylar zincirini başlatır.

Joseph Kosinski

Tom Cruise, Morgan Freeman

02:04:35

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Tower Heist

6,2

After the workers at a luxury Central Park condominium
discover the penthouse billionaire has stolen their
retirement money, they plot the ultimate revenge: a heist to
reclaim what he took from them.

Central Park'taki lüks bir apartmanın çalışanları, çatı
katındaki milyarderin, emeklilik paralarını çaldığını öğrenir
ve intikam almak için milyarderin çaldıklarını geri almak için
bir plan yaparlar.

Brett Ratner

Eddie Murphy, Ben Stiller

01:44:07

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Battleship

5,8

Epic action as thrills and spills abound on the high seas
when a fleet of ships is forced into battle with an invading
alien army. Based on the classic board game and featuring
pop superstar Rihanna.

Heyecan ve sürprizlerle dolu bu deniz macerasında bir gemi
filosu istilacı uzaylı ordusuyla savaşmak zorunda kalır.
Klasik kutu oyununa dayanan bu filmde pop yıldızı Rihanna
da yer almaktadır.

Peter Berg

Alexander Skarsgård, Brooklyn
Decker

02:11:20

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

R.I.P.D.

5,6

A murdered cop is recruited to work for Heaven's police
force, and finds himself teamed with veteran sheriff Roy
Pulsifer to protect the living from the souls who refuse to
move peacefully to the other side.

Cinayete kurban giden bir polis, cennetteki emniyet gücüne
dahil olur. Burada emektar Şerif Roy Pulsifer'la birlikte
çalışarak insanları, diğer tarafa geçmeyi reddeden ruhlardan
korumaya çalışırlar.

Robert Schwentke

Ryan Reynolds, Jeff Bridges

01:35:22

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

The Great Wall

6

A mercenary joins the fight against a horde of menacing
creatures attempting to breach the Great Wall of China.

Paralı bir asker, Çin Seddi'ni geçmeye çalışan tehditkar
yaratıklar sürüsüne karşı açılan savaşa katılır.

Yimou Zhang

Matt Damon, Tian Jing

01:43:08

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Rogue One: A Star Wars Story

7,8

Following a group of rebel soldiers as they venture into the
heart of the evil Empire to steal the secret plans for the
Death Star.

Bir grup isyancı askerin şeytani Empire'ın kalbine girip,
Ölüm Yıldızı'nın gizli planlarını çalma macerasını konu eder.

Gareth Edwards

Felicity Jones, Diego Luna

02:14:06

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Doctor Strange

7,5

Follows Dr. Stephen Strange who, in his quest to heal his
hands after an accident, discovers powerful magic in a
mysterious place known as Kamar-Taj.

Kaza geçirdikten sonra elini iyileştirmek için maceraya atılan
Dr. Stephen Strange'in Kamar-Taj diye bilinen gizemli yerde
güçlü büyüyü keşfetmesini konu eder.

Scott Derrickson

Benedict Cumberbatch, Chiwetel
Ejiofor

01:54:24

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

The Mummy

5,5

Though safely entombed in a crypt deep beneath the
unforgiving desert, an ancient queen whose destiny was
unjustly taken from her is awakened in our current day.

Kaderi haksızca elinden alınmış olan eski bir kraliçe,
affetmeyen çölün altında güvenli bir şekilde bir kriptte
gömülmüş olmasına rağmen günümüzde uyanır.

Alex Kurtzman

Tom Cruise, Sofia Boutella

01:48:39

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Captain America: Civil War

7,8

Discord over government regulations of their actions
fractures the Avengers team and pits friend against friend.

İşleri hakkındaki hükümet düzenlemeleri konusunda fikir
ayrılığına düşen Avengers ekibinde çatlamalar olur ve
arkadaşlar birbirleriyle kapışırlar.

Anthony Russo

Chris Evans, Robert Downey Jr.

02:26:42

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

The Ottoman Lieutenant

6,8

An American nurse falls for an Ottoman soldier. But as the
world plunges into war, Lillie finds herself torn between the
mission and her love for the dashing lieutenant.

Amerikalı bir hemşire, bir Osmanlı askerine aşık olur. Ama
dünya savaşa girdiğinde, Lillie kendini görevi ve havalı
teğmen arasında bulur.

Joseph Ruben

Michiel Huisman, Hera Hilmar

01:48:07

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

The Book Of Henry

6,5

A single mother raises a remarkably precocious young boy
named Henry. She discovers that the family next door,
which includes Henry's kind classmate Christina, is keeping
a dangerous secret.

Bekar bir anne fazla erken gelişmiş Henry adında bir oğlan
yetiştirir. Henry'nin kibar sınıf arkadaşı Christina dahil yan
evdeki ailenin tehlikeli bir sır sakladıklarını keşfeder.

Colin Trevorrow

Naomi Watts, Jaeden Lieberher

01:44:48

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Queen Of Katwe

7,4

A Ugandan girl sees her world rapidly change after being
introduced to the game of chess.

Ugandalı bir kız, satranç ile tanıştırıldıktan sonra dünyasının
hızlıca değiştiğini görür.

Mira Nair

Madina Nalwanga, David Oyelowo

02:04:28

PG

Blockbuster - Kapalı Gişe

Gone With The Wind

8,2

The quintessential Hollywood epic. The U.S. Civil War
provides a fitting backdrop for Scarlett and Rhett's
tempestuous romance.

Mükemmel bir Hollywood destanı. Amerikan İç Savaşı,
Scarlett ve Rhett’in fırtınalı aşkı için uygun bir ortam yaratır.

Clark Gable, Vivien Leigh

Victor Fleming

03:40:19

G

Blockbuster - Kapalı Gişe

The Dark Knight Rises

8,4

Eight years after Harvey Dent's death turned him from hero
to fugitive, Batman is forced out of hiding when masked
menace Bane starts terrorising Gotham City.

Harvey Dent’in ölümünden sekiz yıl sonra bir kaçaktan
adeta kahramana dönüşen Batman maskeli tehdit olan
Bane’in Gotham şehrine terör saçmaya başlamasıyla artık
ortaya çıkmak zorunda kalır.

Christian Bale, Tom Hardy

Christopher Nolan

02:44:00

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Dark Shadows

6,2

200 years after being turned into a vampire and buried alive,
Barnabas Collins is freed, only to find his mansion has
fallen into ruin, and what is left of his family has fared little
better.

Vampire dönüşümünden ve canlı canlı gömülmesinden tam
200 yıl sonra Barnabas Collins özgürlüğüne kavuşur ve
ailesinden geriye kalanlar dışında malikanesini harabeye
dönmüş halde bulur.

Tim Burton

Johnny Depp, Michelle Pfeiffer

01:53:00

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

The Wolverine

6,7

Hugh Jackman's iconic X-Man is called to Japan to say
goodbye to an old acquaintance, and soon finds himself
facing lethal yakuza, sword-wielding samurai and his
deadliest nemesis yet.

Hugh Jackman’nın ikonik X-Man’i eski bir dostla
vedalaşması için Japonya’ya çağırılır ve kısa bir süre sonra
kendini, ölümcül yakuza, kılıçlı samuray ve en ölümcül ezeli
düşmanı ile karşı karşıya bulur.

James Mangold

Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada

01:58:51

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Rise of the Planet of the Apes

7,6

This prequel to the 1968 science fiction classic reveals how
man's experiments with genetic engineering causes
increased intelligence in apes, which leads to an all-out war
between apes and humans.

1968 bilimkurgu klasiği, insanların genetik mühendisliği ile
yaptığı deneylerin maymunların zekalarını nasıl yükselttiğini
ve bunun insanlarla aralarındaki topyekun savaşa yol
açtığını ortaya koyuyor.

Rupert Wyatt

James Franco, Andy Serkis

01:42:57

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

The Prestige

8,5

When Alfred Borden performs a trick that defies
explanation, Rupert Angier need to uncover his secrets
becomes an obsession.

Alfred Borden açıklama yapmaksızın bir numara yaptığında,
Rubert Angier sırrı açığa çıkarmayı bir saplantı haline getirir.

Christopher Nolan

Christian Bale, Hugh Jackman

02:05:33

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Dawn of the Planet of the Apes

7,6

A growing nation of genetically evolved apes led by Caesar
is threatened by a band of human survivors of the
devastating virus unleashed a decade earlier.

Cesar tarafından yönetilen, genetik olarak gelişmiş
maymunların büyüyen devleti, on sene önce salgılanan
ölümcül virüsten ölmemeyi başaran bir grup insanın tehdidi
altında kalırlar.

Matt Reeves

Andy Serkis, Jason Clarke, Gary
Oldman

02:09:49

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Godzilla

6,5

The world's most famous monster is pitted against
malevolent creatures who, bolstered by humanity's
scientific arrogance, threaten our very existence.

Dünyanın en meşhur canavarı, insanlığın haddini aşarak
yaptığı bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkarak tüm
insanların varlığını tehdit eden acımasız yaratıklarla
mücadele ederek insanlığı koruyor.

Gareth Edwards

Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth
Olsen, Bryan Cranston

02:03:00

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Kingsman: The Secret Service

7,8

A super-secret spy organization recruits an unrefined but
promising street kid into the agency’s ultra-competitive
training program just as a global threat emerges from a
twisted tech genius.

Çok gizli bir ajan örgütü tecrübesiz fakat ümit vaat eden bir
sokak çocuğunu işe alır. Örgütün ultra rekabetçi eğitim
programındayken taraf değiştiren bir teknoloji dehasının
yarattığı küresel bir tehdit ortaya çıkar.

Matthew Vaughn

Colin Firth, Michael Cain, Samuel L.
Jackson

02:07:52

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

Second Best Exotic Marigold Hotel, The

6,6

The Best Exotic Marigold Hotel for the Elderly and Beautiful,
has only a single remaining vacancy – posing a rooming
predicament for fresh arrivals Guy and Lavinia.

Sonny, gözlerini ümit vadeden Yaşlılar ve Güzeller için En
İyi Egzotik Marigold Oteli'ne dikmiştir. Otelde tek bir boş
oda olması yeni misafirler Guy ve Lavinia'yı açmaza sokar.

John Madden

Bill Nighy, Maggie Smith, Judi
Dench, Dev Patel

02:04:19

PG

Blockbuster - Kapalı Gişe

Spy

7,1

When her partner goes off the radar, unassuming
deskbound CIA analyst Susan Cooper volunteers for a
dangerous undercover mission.

Ortağı ortadan kaybolunca, CIA analisti Susan Cooper
tehlikeli bir gizli görev için gönüllü olur.

Paul Feig

Melissa McCarthy, Rose Byrne

01:56:59

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

Me and Earl and The Dying Girl

7,8

The story of an awkward high school senior whose mom
forces him to spend time with Rachel, who was just
diagnosed with cancer.

Bir lise son öğrencisinin annesinin zorlamasıyla kanser
teşhisi konan arkadaşı Rachel ile vakit geçirmek zorunda
kalışının hikayesi.

Alfonso Gomez-Rejon

Thomas Mann, RJ Cyler, Olivia
Cooke

01:45:13

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Tammy

4,9

Tammy is having a bad day. She's wrecked her car, lost her
job, and discovered her husband cheating.

Tammy kötü bir gün geçiriryor.Arabasıyla kaza yapar, işini
kaybeder ve eşinin onu aldattığını öğrenir.

Ben Falcone

Melissa McCarthy, Susan Sarandon,
Allison Janney, Gary Cole, Dan
Aykroyd, Kathy Bates

01:36:31

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

Mistress America

6,8

A lonely college freshman in New York is taken in by her
soon-to-be stepsister, a resident of Times Square.

New York'ta genç bir üniversite öğrencisi yakında üvey
ablası olacak, Times Meydanı sakinlerinden Brooke'la bir
araya gelir.

Noah Baumbach

Greta Gerwig, Lola Kirke

01:24:00

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

Hitman: Agent 47

5,7

A genetically engineered elite assassin takes on a
corporation that wants to create an army of killers that
surpass even him.

Genetik olarak geliştirilmiş bir suikastçi kendi gibi
suikastçilerden oluşan bir ordu yaratmaya çalışan şirketi
yok etmeye çalışır.

Aleksander Bach

Rupert Friend, Hannah Ware

01:37:00

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

The Man from U.N.C.L.E.

7,3

CIA agent Napoleon Solo and KGB operative Illya Kuryakin
participate in a joint mission against a mysterious criminal
organization.

CIA ajanı Napoleon Solo ve KGB ajanı IIIya Kuryakin gizemli
bir suç örgütüne karşı ortak bir görevde bir araya gelir.

Guy Ritchie

Henry Cavill, Armie Hammer

01:56:00

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Black Mass

7

FBI Agent John Connolly gets Irish mobster “Whitey”
Bulger to collaborate with the FBI and eliminate a common
enemy: the Italian mob.

FBI Ajanı John Connolly, Gangster Whitey Bulger'ı ortak
düşmanları olan İtalyan mafyasını ortadan kaldırmak için iş
birliğine ikna eder

Scott Cooper

Johnny Depp, Benedict
Cumberbatch

01:55:26

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

The Intern

7,2

A 70-year-old widower bored of retirement seizes an
opportunity to becomes a senior intern at an online fashion
site.

70 yaşındaki bir dul emeklilik hayatından sıkılır ve modayla
ilgili bir site için stajyerlik yapma fırsatını değerlendirir.

Nancy Meyers

Robert De Niro, Anne Hathaway

02:01:00

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

The Martian

8,1

Astronaut Mark Watney is presumed dead after a storm and
left behind by his crew on Mars. Watney survives and finds
himself stranded.

Yaşanan bir fırtına sonrası öldüğü düşünülen ve ekibi
tarafından geride bırakılan astronot Mark Watney dönmek
için çabalar.

Ridley Scott

Matt Damon, Jessica Chastain

02:24:00

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Our Brand is Crisis

6

An American political consultant is sent to help re-elect a
controversial president in Bolivia.

Amerikalı siyaset danışmanı, Bolivya'daki tartışmalı
başkanın yeniden seçilmesi için görevlendirilir.

David Gordon Green

Sandra Bullock, Billy Bob Thornton

01:47:00

R

Blockbuster - Kapalı Gişe

Suicide Squad

6,6

U.S. intelligence officer Amanda Waller convenes a group of
disparate, despicable individuals with next to nothing to
lose. (Best in Makeup and Hairstyling Award, 2017).

Amerikalı istihbarat görevlisi Amanda Waller, kaybedecek
hiçbir şeyi olmayan bir grup topluma uygunsuz insandan
oluşan bir intihat timi kurar. (En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Ödüllü, 2017).

David Ayer

Will Smith, Jared Leto

02:03:00

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Batman vs Superman: Dawn of Justice

7

Fearing that the actions of Superman are left unchecked,
Batman takes on the Man of Steel.

Superman'in eylemlerinin kontrol edilmemesinden endişe
duyan Batman ona savaş açar.

Zack SnyderFEB

Ben Affleck, Henry Cavill

02:31:44

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Creed

7,7

The former World Heavyweight Champion Rocky Balboa
serves as a trainer and mentor to Adonis Creed.

Eski Dünya Ağırsıklet Şampiyonu Rocky Balboa, Adonis
Creed'e antrenörlük ve akıl hocalığı yapar.

Ryan Coogler

Michael B. Jordan, Sylvester
Stallone

02:10:00

PG13 / PG-13

Blockbuster - Kapalı Gişe

Joy

6,6

Despite all setbacks, a woman starts a business dynasty
and becomes a matriarch in her own right.

Tüm zorluklara karşın bir kadın kendi ticaret
imparatorluğunu kurar.

David O. Russell

Jennifer Lawrence, Bradley Cooper

02:04:00

PG13 / PG-13

Award Winners - Ödüllü Filmler

The Curious Case of Benjamin Button

7,8

Adapted from F. Scott Fitzgerald's short story, this
haunting, existential fable tells the story of a man, born at
the close of World War I, who ages backwards.

F. Scott Fitzgerald'ın kısa hikayesinden uyarlanan bu
etkileyici, varoluşçu fablda Birinci Dünya Savaşı sonlarında
doğan bir adamın geriye doğru yaşlanmasını izleyeceğiz.

David Fincher

Brad Pitt, Cate Blanchett

02:41:56

PG13 / PG-13

Award Winners - Ödüllü Filmler

The Great Gatsby

7,3

In 1920s New York, wannabe writer Nick Carraway finds
himself drawn into the lavish lifestyle of enigmatic
millionaire Jay Gatsby.

1920'lerin New York'unda yazar olmaya heveslenen Nick
Carraway kendini, gizemli milyoner Jay Gatsby'nin şaşalı
yaşantısına kaptırır.

Baz Luhrmann

Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan

02:14:13

PG13 / PG-13

Award Winners - Ödüllü Filmler

Phantom Thread

7,6

Set in 1950's London, renowned dressmaker Reynolds
Woodcock is at the centre of British fashion. But when
Reynolds meets strong-willed Alma, he finds his carefully
tailored life disrupted by love.

1950'lerin Londra'sında geçen bu filmde, İngiliz modasına
yön veren isimlerin başında gelen tasarımcı Reynolds
Woodcock inatçı Alma'yla tanışınca, düzenli hayatının, aşk
yüzünden darmadağın olur.

Paul Thomas Anderson

Daniel Day-Lewis, Lesley Manville

02:10:26

R

Award Winners - Ödüllü Filmler

Blade Runner 2049

8,4

A new blade runner unearths a long-buried secret that leads
him on a quest to find Rick Deckard. (Best Visual Effects –
Best Cinematography Awards, 2018).

Bir adam, Rick Deckard'ı bulmak için arayışa girer ve uzun
süredir saklanan bir sırrın ortaya çıkmasına neden olur. (En
İyi Görsel Efekt – Best Achievement in Film Editing Ödüllü,
2018).

Denis Villeneuve

Harrison Ford, Ryan Gosling

02:36:12

R

Award Winners - Ödüllü Filmler

Dunkirk

8,4

400,000 allied soldiers are trapped on the beach and face
evacuation from France, whilst the enemy begins to
surround them. (Best Editing – Best Sound Editing Awards,
2018).

Düşman onları çevrelemeye başlarken, sahilde 40-00
müttefik asker sıkışır ve Fransa'dan tahliye edilirler. (En İyi
Film Kurgusu - En İyi Ses Miksajı Ödüllü, 2018).

Christopher Nolan

Fionn Whitehead, Barry Keoghan

01:46:31

PG13 / PG-13

Award Winners - Ödüllü Filmler

Fantastic Beasts and Where to Find Them

7,7

Opens in 1926 as Newt Scamander has just completed a
global excursion to find and document an extraordinary
array of magical creatures. (Best in Costume Design Award,
2017).

Newt Scamander'ın sıradışı büyüleyici yaratıkları bulup
belgelemek için bir dünya turunu tamamlamasıyla 1926
yılında açılır. (En İyi Kostüm Tasarımı Ödüllü, 2017).

David Yates

Eddie Redmayne, Katherine
Waterston

02:07:58

PG13 / PG-13

Award Winners - Ödüllü Filmler

Suicide Squad

6,6

U.S. intelligence officer Amanda Waller convenes a group of
disparate, despicable individuals with next to nothing to
lose. (Best in Makeup and Hairstyling Award, 2017).

Amerikalı istihbarat görevlisi Amanda Waller, kaybedecek
hiçbir şeyi olmayan bir grup topluma uygunsuz insandan
oluşan bir intihat timi kurar. (En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Ödüllü, 2017).

David Ayer

Will Smith, Jared Leto

02:03:00

PG13 / PG-13

Award Winners - Ödüllü Filmler

The Revenant

8,1

In the 1820s, a frontiersman, Hugh Glass, sets out on a path
1820'lerde geçen hikayede, sınır sakini Hugh Glass kendisini
of vengeance against those who left him for dead after a
ölüme terk edenlerin peşine düşer. (En İyi Başrol Erkek
bear mauling. (Best Actor in a Leading Role - Best Director
Oyuncu - En İyi Yönetmen Ödüllü, 2016).
Awards, 2016).

Alejandro González Iñárritu

Leonardo DiCaprio, Tom Hardy

02:35:28

R

Award Winners - Ödüllü Filmler

Gravity

7,8

Two people work together to survive after an accident
leaves them adrift in space. (Best Cinematography - Best
Directing - Best Film Editing - Best Visual Effects Awards,
2014).

İki astronot bir kaza sonucu uzay boşluğunda sürüklenmeye
başlar. (En İyi Görüntü Yönetimi - En İyi Yönetilen Film - En
İyi Film Montajı - En İyi Görsel Efekt Ödüllü, 2014).

Alfonso Cuarón

Sandra Bullock, George Clooney

01:31:00

PG13 / PG-13

Award Winners - Ödüllü Filmler

The Grand Budapest Hotel

8,1

The adventures of Gustave H, a legendary concierge at a
famous European hotel between the wars. (Best Costume
Design - Best Makeup and Hairstyling - Best Production
Design Awards, 2015).

Ünlü bir Avrupa otelinde kapı görevlisi olan Gustave H'in
savaş sırasında geçen ilginç macerası. (En İyi Kostüm
Tasarımı - En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı - En İyi Ürün
Tasarımı Ödüllü, 2015).

Wes Anderson

Ralph Fiennes, Tony Revolori

01:39:00

R

Award Winners - Ödüllü Filmler

Life of Pi

8

A young man, Pi, who survives a disaster at sea is hurtled
into an epic journey with a tiger. (Best Director - Best
Cinematography - Best Visual Effects Awards, 2013).

Korkunç bir deniz felaketinden kurtulmayı başaran genç Pi,
bir kaplanla inanılmaz bir yolculuğa sürüklenir. ( En İyi
Yönetmen - En İyi Görüntü Yönetimi - En İyi Görsel Efekt
Ödüllü, 2013).

Ang Lee

Suraj Sharma, Irrfan Khan

02:08:00

PG

Award Winners - Ödüllü Filmler

Black Swan

8

Nina is a dancer in the NYC Ballet who finds herself in
competition with a new rival. (Best Actress in a Leading
Role - Best Motion Picture of the Year - Best Directing - Best
Cinematography Awards, 2011).

New York City Balet öğrencisi Nina, yeni bir rakiple karşı
karşıyadır. (En İyi Kadın Başrol Oyuncu - En İyi Film - En İyi
Yönetmen - En İyi Görüntü Yönetimi Ödüllü, 2011).

Darren Aronofsky

Ridley Scott - Ridley Scott

Journey

-

Ridley Scott has teamed up with Turkish Airlines to direct a
short film in Istanbul. THE JOURNEY follows a chase across
the city. Sylvia Hoeks, known for her role in Blade Runner
2049, plays the leading role.

Ridley Scott, İstanbul'da kısa film çekmek için Türk Hava
Yolları ile bir araya geldi. JOURNEY şehirde geçen bir
kovalamacayı konu alır. Blade Runner 2049’daki rolüyle
tanınan Sylvia Hoeks baş roldedir.

Ridley Scott - Ridley Scott

Journey Backstage

-

Ridley Scott has teamed up with Turkish Airlines to direct a
short film in Istanbul. THE JOURNEY follows a chase across
the city. Sylvia Hoeks, known for her role in Blade Runner
2049, plays the leading role.

Ridley Scott - Ridley Scott

Blade Runner 2049

8,4

Ridley Scott - Ridley Scott

The Martian

Ridley Scott - Ridley Scott

01:45:33

R

Ridley Scott

00:06:01

-

Ridley Scott, İstanbul'da kısa film çekmek için Türk Hava
Yolları ile bir araya geldi. JOURNEY şehirde geçen bir
kovalamacayı konu alır. Blade Runner 2049’daki rolüyle
tanınan Sylvia Hoeks baş roldedir.

Ridley Scott

00:02:29

-

A new blade runner unearths a long-buried secret that leads
him on a quest to find Rick Deckard. (Best Visual Effects –
Best Cinematography Awards, 2018).

Bir adam, Rick Deckard'ı bulmak için arayışa girer ve uzun
süredir saklanan bir sırrın ortaya çıkmasına neden olur. (En
İyi Görsel Efekt – Best Achievement in Film Editing Ödüllü,
2018).

Denis Villeneuve

Harrison Ford, Ryan Gosling

02:36:12

R

8,1

Astronaut Mark Watney is presumed dead after a storm and
left behind by his crew on Mars. Watney survives and finds
himself stranded.

Yaşanan bir fırtına sonrası öldüğü düşünülen ve ekibi
tarafından geride bırakılan astronot Mark Watney dönmek
için çabalar.

Ridley Scott

Matt Damon, Jessica Chastain

02:24:00

PG13 / PG-13

Concussion

7,1

Accomplished pathologist Dr. Bennet Omalu, uncovers the
truth about brain damage in football players who suffer
repeated concussions.

Başarılı patolog Dr. Bennet Omalu futbol oyuncularına sık
görülen beyin sarsıntı vakalarıyla ilgili gerçeği keşfeder.

Peter Landesman

Will Smith, Gugu Mbatha-Raw

02:00:01

PG13 / PG-13

Ridley Scott - Ridley Scott

Prometheus

7

After discovering a clue to the origins of human life on
Earth, a team of scientists set out on a journey into the
darkest corners of the universe in search of an ancient,
alien race.

Dünyada insan hayatının başlangıcına dair ipuçları bulan bir
gurup bilim insanı bu eski ırkı ulmak için evrenin en karanlık
köşelerine doğru bir yolculuğa çıkarlar.

Ridley Scott

Noomi Rapace, Logan MarshallGreen

02:03:44

R

Ridley Scott - Ridley Scott

Matchstick Men

7,3

Neurotic conman Roy's psychotherapist suggests he
develop a relationship with his estranged 14-year-old
daughter, and he discovers that she wants in on his next
job.

Nevrotik düzenbaz Roy'un psikoterapisti, kendisine ne
zamandır görmediği, 14 yaşındaki kızıyla yeniden iletişim
kurmasını tavsiye eder. Ve Roy de kızının bir sonraki
tezgahtan pay almak istediğini anlar.

Ridley Scott

Nicolas Cage, Sam Rockwell

01:55:04

PG13 / PG-13

True Stories - Gerçek Hikayeler

First Man

7,5

The riveting story behind the first manned mission to the
moon, focusing on Neil Armstrong and the decade leading
to the historic Apollo 11 flight.

Aya ilk insanlı uçuşun ardındaki sürükleyici hikaye, Neil
Armstrong ve tarihi Apollo 11 uçuşunun on yıl öncesine
odaklanılıyor.

Damien Chazelle

Ryan Gosling, Claire Foy

02:16:56

PG13 / PG-13

True Stories - Gerçek Hikayeler

Can you ever Forgive Me?

7,6

The true story of best-selling biographer Lee Israel. Lee is
no longer able to get published because she has fallen out
of step with current tastes, she turns her art form to
deception.

En çok satan biyografi yazarı Lee Israel'in gerçeki hikayesi.
Lee'nin kitapları belli zevkleri yüzünden artık basılmaz ve
sanatını aldatmacaya çevirir.

Marielle Heller

Melissa McCarthy, Richard E. Grant

01:45:49

R

True Stories - Gerçek Hikayeler

The Old Man & The Gun

7

At the age of 70, Forrest Tucker makes an audacious escape
from San Quentin, conducting an unprecedented string of
heists that confound authorities and enchant the public.

Yetkilileri kahreden ve halkı büyüleyen bir seri soygun
düzenleyen yetmiş yaşındaki Forrest Tucker San
Quentin'den cesurca kaçar.

David Lowery

Robert Redford, Sissy Spacek

01:33:23

PG13 / PG-13

True Stories - Gerçek Hikayeler

The Great Buster: A Celebration

6,9

Celebrates the life and career of celebrated filmmaker and
comedian, Buster Keaton, whose singular style and fertile
output during the silent era created his legacy as a true
cinematic visionary.

Sessiz film döneminde tekil tarzı ve verimliliğiyle gerçek bir
sinema vizyoneri olduğunu gösteren film yapımcısı ve
komedyen Buster Keaton'ın hayatı ve kariyerine bir övgü.

Peter Bogdanovich

Peter Bogdanovich, Mel Brooks

01:40:29

NR

True Stories - Gerçek Hikayeler

Walk The Line

7,9

The story of music legend Johnny Cash; his unflagging
effort to woo fiercely independent June Carter while dealing
with the darker demons of his past that have led to a drug
addiction.

Müzik efsanesi Johnny Cash’in hikayesi, özgür ruhlu June
Carter’ı baştan çıkarma çabaları ve kendisini uyuşturucu
bağımlılığına sürükleyen karanlık geçmişi.

James Mangold

Joaquin Phoenix, Reese
Witherspoon

02:00:03

PG13 / PG-13

True Stories - Gerçek Hikayeler

The Assassination of Jesse James

7,5

Delves into the exploits of the charismatic and
unpredictable outlaw Jesse James. As James' enemies try
to collect the bounty on his head, the greatest threat may
come from those he trusts the most.

Tahmin etmesi güç, karizmatik kanun kaçağı Jesse James’in
maceraları. Düşmanları kellesine konan ödülün peşinde olsa
da en çok dikkat etmesi gereken yine en çok güvendikleri.

Andrew Dominik

Brad Pitt, Casey Affleck

02:39:39

R

True Stories - Gerçek Hikayeler

The Blind Side

7,7

Taken in by a well-to-do family and offered a second chance
at life, Michael Oher, a homeless teen, grows to fulfill his
potential, both on and off the football field.

Varlıklı bir aile tarafından himaye altına alınan evsiz genç
Micheal Oher, ikinci bir şans elde eder ve hem futbol
sahasında hem de saha dışında potansiyelini kullanmayı
başarır.

John Lee Hancock

Quinton Aaron, Sandra Bullock

02:04:17

PG13 / PG-13

True Stories - Gerçek Hikayeler

Hampstead

5,9

An American widow falls for an unusual man who lives in a
ramshackle hut on Hampstead Heath, as they fight the
property developers who wish to remove him.

Amerikalı dur bir kadın, Hampstead Heath'de harabe bir
kulübede yaşayan sıra dışı bir adama aşık olur ve bu adamı
evinden atmaya çalışan inşaatçılara karşı birlikte savaşırlar.

Joel Hopkins

Brendan Gleeson, Diane Keaton

01:43:05

Not Rated

True Stories - Gerçek Hikayeler

Darkest Hour

7,4

A stirring biopic of one of the defining figures of the 20th
century: Winston Churchill, the British Prime Minister who
rallied his nation in defiance of Hitler and the Germany
during World War II.

İkinci Dünya Savaşı'nda Almanları yenerek zafer kazanmış
ve 20. yüzyıla şekil veren en etkili isimlerden biri olan eski
İngiltere Başbaşkanı Winston Churchill'in heyecan vericisi
biyografisini izleyeceğiz.

Joe Wright

Gary Oldman, Lily James

02:05:08

PG13 / PG-13

True Stories - Gerçek Hikayeler

Leave No Trace

7,7

A father and his 13-year-old daughter are living in a
paradisiacal existence in a vast urban park in Portland
Oregon when a small mistake derails their lives forever.

Bir baba ve 13 yaşındaki kızı Oregon, Portland'daki devasa
bir şehir parkında cennette yaşarmış gibi güzel bir hayat
sürmektedir. Ancak küçük bir hata her şeyi temelinden
sarsar.

Debra Granik

Thomasin McKenzie, Ben Foster

01:48:38

PG

True Stories - Gerçek Hikayeler

Lion

8,1

Garth Davis

Nicole Kidman, Rooney Mara, Dev
Patel

01:58:47

PG13 / PG-13

True Stories - Gerçek Hikayeler

Bilal: A New Breed of Hero

-

Thrown into a world where greed and injustice rule all, Bilal
finds the courage to raise his voice and make a change.

Savaşçı olma hayali olan bir çocuk ve kardeşi bin yıl önce
kaçırılır. Hırs ve kıygı dolu dünyada Bilal değişiklik yapmaya
cesaret eder. Gerçeklerden esinlenen hikaye gerçek bir
kahramanın hikayesini anlatır.

Khurram H. Alavi, Ayman
Jamal

Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ian
McShane

01:45:00

PG13 / PG-13

True Stories - Gerçek Hikayeler

Loving

7

The real-life story of an interracial couple who married and
then spent the next decade fighting for the right to live as a
family in their hometown.

Evlenmiş ve sonraki on yılı memleketlerinde bir aile olarak
yaşama hakkı için savaşarak geçiren, farklı ırklara mensup
bir çiftin gerçek hayat hikayesi.

Jeff Nichols

Joel Edgerton, Ruth Negga

02:02:49

PG13 / PG-13

True Stories - Gerçek Hikayeler

Molly's Game

7,5

The true story of Molly Bloom, a beautiful, young, Olympicclass skier who ran the world's most exclusive high-stakes
poker game for a decade before being arrested by the FBI.

FBI tarafından tutuklanmadan önce onlarca yıl dünyanın en
yüksek ikramiyeli poker oyununu yöneten genç ve güzel
Olimpik patenci Molly Bloom'un gerçek hikayesi.

Aaron Sorkin

Jessica Chastain, Idris Elba

02:17:56

R

True Stories - Gerçek Hikayeler

The Greatest Showman

8

Step right up... and into the spellbinding imagination of a
man who set out to reveal that life itself can be the most
thrilling show of all.

Hemen kalkın ve hayatın kendisinin gelmiş geçmiş en
heyecan verici gösteri olabileceğini ortaya koyan bir adamın
büyüleyici hayal gücünün içine girin.

Michael Gracey

Hugh Jackman, Michelle Williams

01:44:54

G

True Stories - Gerçek Hikayeler

Dunkirk

8,4

400,000 allied soldiers are trapped on the beach and face
evacuation from France, whilst the enemy begins to
surround them. (Best Editing – Best Sound Editing Awards,
2018).

Düşman onları çevrelemeye başlarken, sahilde 40-00
müttefik asker sıkışır ve Fransa'dan tahliye edilirler. (En İyi
Film Kurgusu - En İyi Ses Miksajı Ödüllü, 2018).

Christopher Nolan

Fionn Whitehead, Barry Keoghan

01:46:31

PG13 / PG-13

True Stories - Gerçek Hikayeler

The Revenant

8,1

In the 1820s, a frontiersman, Hugh Glass, sets out on a path
1820'lerde geçen hikayede, sınır sakini Hugh Glass kendisini
of vengeance against those who left him for dead after a
ölüme terk edenlerin peşine düşer. (En İyi Başrol Erkek
bear mauling. (Best Actor in a Leading Role - Best Director
Oyuncu - En İyi Yönetmen Ödüllü, 2016).
Awards, 2016).

Alejandro González Iñárritu

Leonardo DiCaprio, Tom Hardy

02:35:28

R

True Stories - Gerçek Hikayeler

Black Mass

7

FBI Agent John Connolly gets Irish mobster “Whitey”
Bulger to collaborate with the FBI and eliminate a common
enemy: the Italian mob.

FBI Ajanı John Connolly, Gangster Whitey Bulger'ı ortak
düşmanları olan İtalyan mafyasını ortadan kaldırmak için iş
birliğine ikna eder

Scott Cooper

Johnny Depp, Benedict
Cumberbatch

01:55:26

R

True Stories - Gerçek Hikayeler

Unbroken

7,2

The epic story of the life of Olympian and war hero Louis
"Louie" Zamperini who survived his bomber being downed
in WWII, only to be caught by the Japanese Navy and sent
to a prisoner-of-war camp.

Olimpiyatçı ve savaş kahramanı olan Louise Zamperi'nin
gerçek hikayesi. Zamperini, İkinci Dünya Savaşında düşen
uçağından sağ kurtulmuş ancak Japon Donanması
tarafından ele geçirilince savaş esiri olmuştu.

Angelina Jolie

Jack O'Connell, Miyavi

02:16:48

PG13 / PG-13

True Stories - Gerçek Hikayeler

Kill The Messenger

7

A reporter becomes the target of a vicious smear campaign
that drives him to the point of suicide after he exposes the
CIA’s role in arming Contra rebels in Nicaragua and
importing cocaine.

Bir gazeteci, CIA'nin Nikaragua'daki milislere silah
sağlamadığını kokain ticaretine yardım ettiğini ifşa eden bir
gazeteci, sonunda onu intihara sürükleyen bir karalama
kampanyasının hedefi haline gelir.

Michael Cuesta

Jeremy Renner, Robert Patrick

01:52:02

R

True Stories - Gerçek Hikayeler

Queen Of Katwe

7,4

A Ugandan girl sees her world rapidly change after being
introduced to the game of chess.

Ugandalı bir kız, satranç ile tanıştırıldıktan sonra dünyasının
hızlıca değiştiğini görür.

Mira Nair

Madina Nalwanga, David Oyelowo

02:04:28

PG

True Stories - Gerçek Hikayeler

Donnie Brasco

7,8

FBI undercover agent Joe Pistone infiltrates the mob by
assuming a false persona and gaining the trust of gangster
Lefty Ruggiero, but the line between his real and
undercover lives begins to blur.

FBI gizli ajanı Joe Pistone sahte kimlik kullanıp gangster
Lefty Ruggirep'nun güvenini kazanarak mafyanın içine
sızar. Ancak gerçek ve gizli hayatı arasındaki çizgi giderek
bulanıklaşır.

Mike Newell

Al Pacino, Johnny Depp, Michael
Madsen

02:05:50

R

True Stories - Gerçek Hikayeler

Eddie The Eagle

7,5

An American ski-jumping expert trains Britain's Eddie "The
Eagle" Edwards for the 1988 Winter Olympics.

Amerikalı eski bir kayaklı atlayıcı, İngiliz atlet Eddie
Edwards'ı 1988 Kış Olimpiyatları için hazırlar.

Dexter Fletcher

Taron Egerton, Hugh Jackman

01:45:00

PG13 / PG-13

True Stories - Gerçek Hikayeler

Concussion

7,1

Accomplished pathologist Dr. Bennet Omalu, uncovers the
truth about brain damage in football players who suffer
repeated concussions.

Başarılı patolog Dr. Bennet Omalu futbol oyuncularına sık
görülen beyin sarsıntı vakalarıyla ilgili gerçeği keşfeder.

Peter Landesman

Will Smith, Gugu Mbatha-Raw

02:00:01

PG13 / PG-13

Star of The Month - Efsaneler

X-Men: Apocalypse

7

The X-Men stand united as the past is changed for a future
benefiting the mutant-kind.

X-Men geçmiş değişince tekrar bir araya gelir.

Bryan Singer

James McAvoy, Michael Fassbender

02:22:32

PG13 / PG-13

Star of The Month - Efsaneler

The Silver Linings Playbook

7,7

A former mental patient moves back in with his parents and
tries to reconcile with his ex-wife.

Eski bir akıl hastası, ebeveynlerinin evine taşınır ve eski
eşiyle arasını düzeltmeye çalışır.

David O. Russell

Bradley Cooper, Jennifer Lawrence

02:02:20

R

Star of The Month - Efsaneler

Joy

6,6

Despite all setbacks, a woman starts a business dynasty
and becomes a matriarch in her own right.

Tüm zorluklara karşın bir kadın kendi ticaret
imparatorluğunu kurar.

David O. Russell

Jennifer Lawrence, Bradley Cooper

02:04:00

PG13 / PG-13

Star of The Month - Efsaneler

Passengers

7

A sleep pod malfunction aboard a spacecraft results in
engineer Jim waking up 90 years before anyone else. Faced
with the prospect of growing old alone, he decides to wake
up a second passenger.

Uzay mekiğinde meydana gelen bir uyku kozası arızası
mühendis Jim'in diğerlerinden 90 yıl önce uyanmasına
neden olur. Yalnız yaşlanmayla karşı karşıya kalınca başka
bir yolcuyu uyandırmaya karar verir.

Morten Tyldum

Jennifer Lawrence, Chris Pratt

01:54:41

PG13 / PG-13

Five year old Saroo gets lost on a train which takes him
Beş yaşındaki Saroo, onu evinden ve ailesinden uzağa,
thousands of Kilometres across India, away from home and Hindistan'ın binlerce kilometre ötesinde bir trende kaybolur.
family. Saroo must learn to survive before being adopted by Saroo Avustralyalı bir çift tarafından evlat edilmeden önce
an Australian couple.
hayatta kalmayı öğrenmeli.

Natalie Portman, Mila Kunis

Star of The Month - Efsaneler

X-Men: Days of Future Past

8

X-Men old and new team up in a battle to save the future.
With the world on the brink of extinction, Wolverine is sent
back in time to stop the event that will lead to the
destruction of man and mutantkind.

X-Men'in eski ve yeni üyeleri geleceği kurtarmak için işbirliği
yapar. Dünyanın sonu gelmek üzereyken Wolverine, insan
ve mutantların yok olmasına neden olacak olayı engellemek
adına geçmişe gönderilir.

Bryan Singer

Patrick Stewart, Ian McKellen

02:09:27

PG13 / PG-13

Star of The Month - Efsaneler

X-Men: First Class

7,8

This prequel goes back in time to before Charles Xavier and
Erik Lehnsherr adopted the names Professor X and
Magneto, to when they were still best friends, fighting
together to prevent nuclear Armageddon.

Bu filmde, Charles Xaier ve Erik Lehnsherr'in henüz
Profesör X ve Magneto isimlerini almadan önce, çok yakın
dost oldukları ve nükleer kıyameti engellemek için işbirliği
yaptıkları günlere dönüyoruz.

Matthew Vaughn

James McAvoy, Michael Fassbender

02:03:31

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Johnny English

6,2

Rowan Atkinson is back on-screen in his biggest adventure
yet! A hilarious spoof of spy films, Johnny English features
Atkins as an accident-prone MI-7 agent on a mission to
rescue Britain's Crown Jewels.

Rowan Atkinson en büyük macerasıyla ekrana dönüyor!
Muzip komedi serisinin bu filminde Atkins İngiliz Kraliyet
mücevherlerini kurtarmaya çalışan sakar bir MI-7 ajan olan
Johnny Atkins'i canlandırıyor.

Peter Howitt

Rowan Atkinson, John Malkovich

01:25:51

PG

Best Series - En iyi seriler

Johnny English Strikes Again

6,5

Rowan Atkinson returns as the bumbling secret agent,
Johnny English, in the third instalment of the beloved spy
spoof franchise.

Rowan Atkinson, casusluk komedisinin üçüncü filminde
sakar gizli ajan Johnny English olarak geri dönüyor.

David Kerr

Rowan Atkinson, Ben Miller

01:28:26

PG

Best Series - En iyi seriler

Pirates Of The Caribbean: The Curse Of The
Black Pearl

8

Join the adventures of Jack Sparrow and his nemesis
Captain Barbossa on a thrilling, high-seas adventure with a
mysterious twist!

Jack Sparrow ve ezeli düşmanı Kaptan Barbossa'nın
denizler üzerindeki heyecanlı ve şaşırtıcı sonlu macerasına
siz de katılın.

Gore Verbinski

Johnny Depp, Geoffrey Rush

02:09:44

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Pirates Of The Caribbean: Dead Man's Chest

7,3

Pirate Jack Sparrow has a blood debt to pay and must seize
the fabled "Dead Man's Chest" in order to cheat death and
eternal damnation.

Korsan Jack Sparrow'un can borcu vardır ve ölümle sonsuz
lanetten kurtulmak için efsanevi "Ölü Adamın Sandığı"nı
ele geçirmek zorundadır.

Gore Verbinski

Johnny Depp, Orlando Bloom

02:22:30

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Pirates Of The Caribbean: At World's End

7,1

Captain Jack Sparrow is trapped in Davy Jones' Locker. His
pirate brethren begin a desperate quest to locate and rescue
him.

Kaptan Jack Sparrow, Davy Jones'un dolabında kilitli kalır.
Korsan dostları onu bulup kurtarmak için umutsuz bir
maceraya atılır.

Gore Verbinski

Johnny Depp, Orlando Bloom

02:41:24

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides

6,6

Johnny Depp returns as Captain Jack Sparrow in Pirates Of
The Caribbean: On Stranger Tides. A tale of truth, betrayal,
youth, demise — and mermaids!

Johnny Depp, Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde ile
Kaptan Jack Sparrow olarak dönüyor. Gerçek, ihanet,
gençlik, yıkım ve denizkızı hikayesi.

Gore Verbinski

Johnny Depp, Penélope Cruz

02:08:27

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No
Tales

6,6

Captain Jack Sparrow is pursued by old rival Captain
Salazar and a crew of deadly ghosts who escape from the
Devil’s Triangle, determined to kill every pirate at
sea...notably him.

Kaptan Jack Sparrow, eski bir rakibi olan Kaptan Salazar ve
Şeytan Üçgeni’nden kaçan mürettebatı tarafından takip
edilir. Amaçları denizlerdeki her korsanı öldürmek; özellikle
de onu.

Joachim Rønning, Espen
Sandberg

Johnny Depp, Geoffrey Rush

02:08:24

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

X-Men

7,4

Professor Xavier's super-powered good guys battle
Magneto's murderous mutants to prevent them from
harming the humans they view as a threat to their kind.

Profesör Xavier'ın süper güçlü iyi adamları, kendileri
açısından da bir tehdit oluşturan insanlara zarar vermelerini
önlemek için Magneto'nuın katil mutantlarıyla savaşır.

Bryan Singer

Patrick Stewart, Hugh Jackman

01:44:12

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

X-Men: First Class

7,8

This prequel goes back in time to before Charles Xavier and
Erik Lehnsherr adopted the names Professor X and
Magneto, to when they were still best friends, fighting
together to prevent nuclear Armageddon.

Bu filmde, Charles Xaier ve Erik Lehnsherr'in henüz
Profesör X ve Magneto isimlerini almadan önce, çok yakın
dost oldukları ve nükleer kıyameti engellemek için işbirliği
yaptıkları günlere dönüyoruz.

Matthew Vaughn

James McAvoy, Michael Fassbender

02:03:31

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

X-Men: Days of Future Past

8

X-Men old and new team up in a battle to save the future.
With the world on the brink of extinction, Wolverine is sent
back in time to stop the event that will lead to the
destruction of man and mutantkind.

X-Men'in eski ve yeni üyeleri geleceği kurtarmak için işbirliği
yapar. Dünyanın sonu gelmek üzereyken Wolverine, insan
ve mutantların yok olmasına neden olacak olayı engellemek
adına geçmişe gönderilir.

Bryan Singer

Patrick Stewart, Ian McKellen

02:09:27

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

X-Men: The Last Stand

6,7

Mutants are on the verge of extinction, it seems, when a
cure for mutation is found. But the scientific breakthrough
only serves to intensify the battle between the X-Men and
Magneto's mutant army.

Mutantların nesli tükenmek üzeredir ve mutasyonun
tedavisi bulunmuştur. Ancak bu bilimsel keşif X-Men'le
Magneto'nun mutant ordusu arasındaki savaşın iyice
kızışmasına neden olur.

Brett Ratner

Patrick Stewart, Hugh Jackman

01:43:44

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

X2: X-Men United

7,5

When military scientist Colonel William Stryker initiates a
war on mutants, specifically Professor Xavier's protégées,
the X-Men must join with their sworn enemy, Magneto, to
survive.

Bilim insanı Albay Willaim Stryker, mutantlara, özellikle de
Profesör Xavier'in öğrencilerine karşı bir savaş başlattığında
X-Men hayatta kalabilmek için ezeli düşmanları Magneto'yla
birlik olmak zorundaydı.

Bryan Singer

Patrick Stewart, Hugh Jackman

01:59:59

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Harry Potter and the Sorcerer's Stone

7,6

After years of living in misery at his Uncle Vernon's, Harry
Potter's 11th birthday brings with it the exciting news that
he is the son of two wizards and that he has magical
powers of his own.

Vermon Amcasının yanında yıllarca acı çekerek yaşayan
Harry Potter, 11. yaş gününde aslen iki sihirbazın çocuğu
olduğunu ve kendisinin de sihir gücü olduğu gerçeğini
öğrenir.

Chris Columbus

Daniel Radcliffe, Emma Watson

02:32:20

PG

Best Series - En iyi seriler

Harry Potter and the Chamber of Secrets

7,4

After spending a miserable summer with his muggle
relations, Harry ignores a warning about returning to
Hogwarts only for his second year to take a dark,
malevolent turn.

Sihirbaz olmayan arkadaşlarıyla bir yaz geçiren Harry Potter,
Hogwarts'a dönmemesi için yapılan uyarıyı dikkate almaz ve
bu okuldaki ikinci yolu karanlık ve kötü bir yola sapar.

Chris Columbus

Daniel Radcliffe, Emma Watson

02:40:55

PG

Best Series - En iyi seriler

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

7,9

Harry, Ron and Hermione return to school only to discover
there are dark times ahead - convicted murderer Sirius
Black has escaped from Azkaban prison and it looks like
he's making his way to Hogwarts.

Harry, Ron ve Hermione okula geri döndüklerinde
cinayetten hüküm giymiş olan Sirius Black'in Azkaban'daki
hapishaneden kaçtığını ve Hogwart'a doğru geldiğini
öğrenirler.

Alfonso Cuarón

Daniel Radcliffe, Emma Watson

02:21:37

PG

Best Series - En iyi seriler

Harry Potter and the Goblet of Fire

7,7

The atmosphere at Hogwarts is charged with excitement as
the school prepares to host the Triwizard tournament.
However, events take a strange turn when Harry's name
joins the list of competitors.

Okul Triwizard turnuvasına hazırlanırken Hogwarts'da
heyecanlı bir atmosfer hakimdir. Ne var ki, Harry'nin ismi de
yarışmacılardan biri olarak yazılınca olaylar ilginç bir hal alır.

Mike Newell

Daniel Radcliffe, Emma Watson

02:24:17

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Harry Potter and the Order of the Phoenix

7,5

With much of the wizarding world in denial about his
Sihir dünyasının büyük çoğunluğu Harry'nin Voldermort'la
encounter with Voldemort, Harry returns to Hogwarts to find karşılaşmasını görmezden gelirken Sihir Bakanlığı ,gözünün
that the Minister of Magic has appointed a new teacher to
Dumbledore'un üstünde olması için Hogwarts'ta çalışacak
keep an eye on Dumbledore.
yeni bir öğretmen görevlendirir.

David Yates

Daniel Radcliffe, Emma Watson

02:09:46

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Harry Potter and the Half-Blood Prince

7,6

As Voldemort tightens his grip on both the Muggle and
wizarding worlds, even Hogwarts is no longer a safe haven.
Dumbledore starts to prepare Harry for the final battle that
he knows is approaching.

Voldermort hem sihirbaz olmayanların hem de sihirbazlarını
dünyasını ele geçirmeye çalışır ve artık Hogwarts bile
güvenli bir yer değildir. Dumbledore, Harry'yi yaklaşmakta
olduğunu bildiği savaşa hazırlar.

David Yates

Daniel Radcliffe, Emma Watson

02:27:36

PG

Best Series - En iyi seriler

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1

7,7

Harry, Ron and Hermione set out together to find and
destroy the Horcruxes, the secret to Voldermort's
immortality. However, there are Dark Forces in their midst
that threaten to tear them apart.

Harry, Ron ve Hermione, Voldermort'un ölümsüzlüğünün
ardındaki sır olan Horcruxes'i bulup yok etmek üzere bir
maceraya atılır. Ne var ki, yollarına çıkan Karanlık güçler
onları birbirinden koparmaya çalışır.

David Yates

Daniel Radcliffe, Emma Watson

02:20:12

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2

8,1

The battle between good and evil escalates into an all-out Bu destansı hikayenin son bölümünde iyiyle kötü arasındaki
war in the saga's finale. The stakes have never been higher mücadele daha da kızışır. Özellikle de kendisinden
especially for Harry, who may be called upon to make the
fedakarlık yapması talep edilme olasılığı bulunan Harry için
ultimate sacrifice.
işin ucunda büyük bir şey vardır.

David Yates

Daniel Radcliffe, Emma Watson

02:03:37

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

The Fast and The Furious

6,7

FBI agent Brian O'Conner joins a LA street racing gang in an
attempt to bust a hijacking ring, but before long he's
hooked on the high-octane lifestyle.

FBI ajanı Brian O'Conner bir gasp çetesini basma girişimi
için LA sokak yarışçıları çetesine katılır. Ama çok zaman
geçmeden hareketli yaşam tarzına bağımlı olur.

Rob Cohen, Mel City

Vin Diesel, Paul Walker

01:47:06

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

2 Fast 2 Furious

5,9

The action moves from LA to Miami as disgraced cop Brian
O'Connor attempts to redeem himself by infiltrating another
car racing gang of criminals to bring down a drug trafficker.

Gözden düşmüş polis Brian O'Conner, bir uyuşturucu
kaçakçısını yakalamak için suçlulardan oluşan başka bir
araba yarışı çetesine sızarak kendini aklamaya çalışırken
aksiyon LA'den Miami'ye taşınır.

John Singleton

Paul Walker, Tyrese Gibson

01:45:05

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

The Fast and The Furious: Tokyo Drift

6

Justin Lin

Lucas Black, Zachery Ty Bryan

01:43:50

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Fast and Furious

6,6

Dom Toretto unites with his old enemy Brian O'Conner
when they realise they're both in hot pursuit of the same
man - a shady drug lord who has managed to cross both
their paths.

Dom Toretto ve eski düşmanı Brian O'Conner, ikisinin de
yollarının kesiştiği şaibeli bir uyuşturucu baronunun
peşinde olduğunu fark ettiklerinde bir araya gelirler.

Justin Lin

Vin Diesel, Paul Walker

01:46:10

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Fast Five

7,3

After breaking Dom out of custody, Brian and Mia are forced
to stay constantly on the move. They must pull one last job
in order to gain their freedom.

Dom'u hapisten kaçırdıktan sonra, Brian ve Mia sürekli yer
değiştirmek zorunda kalırlar. Özgürlüklerini kazanmak için
son bir iş yapmaları gerekir.

Justin Lin

Vin Diesel, Paul Walker

02:08:37

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Fast and Furious 6

7,1

Dom reunites the gang to help former foe Agent Hobbs
bring down a team of crooks with auto skills that match
their own in this stunt-packed, turbo-charged addition to
the petrol-fuelled franchise.

Akrobasi dolu, turbo güçteki, benzinli serinin yenisinde
Dom, eski düşmanları Ajan Hobbs'un kendileri kadar araba
konusunda yetenekl ve sahtekar bir ekibi içeri atmasına
yardım etmek için ekibi tekrar toplar.

Justin Lin

Vin Diesel, Paul Walker

02:10:03

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Furious 7

7,2

After defeating international terrorist Owen Shaw, the crew
separate and return to their normal lives. But the group are
forced to reunite when Owen’s brother, Deckard, enters the
scene seeking revenge.

Ekip, uluslararası terörist Owen Shaw'ı alt ettikten sonra
dağılır ve normal hayatlarına döner. Ama Owen'ın kardeşi
Deckard intikam almak için geldiğinde ekip birleşmek
zorunda kalır.

James Wan

Vin Diesel, Paul Walker

02:17:23

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

The Fate of The Furious

6,7

When a mysterious hacker blackmails Dom into a world of
crime and forces him to betray those closest to him, the
team must unite to bring home the man who made them a
family.

Gizemli bir bilgisayar korsanı, Dom'a suç dünyasına girip en
yakınlarına ihanet etmesi için şantaj yapınca, ekip bir araya
gelip onları bir aile yapan adamı eve getirmek zorundadırlar.

F. Gary Gray

Vin Diesel, Jason Statham

02:15:55

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Lord of The Rings: Fellowship of The Ring

8,8

Frodo sets out on his epic quest to destroy The One Ring of
Frodo, Yüzük Kardeşliği'nin yardımıyla güç yüzüğünü Doom
power in the fires of Mount Doom, with the aid of the
Dağı'nın ateşinde yok etmek için efsanevi macerasına atılır.
Fellowship of the Ring.

Peter Jackson

Elijah Wood, Ian McKellen

02:58:43

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Lord of the Rings: The Two Towers

8,7

The remaining members of the Fellowship are thrown into
the scattered chaos of Middle-earth, now fully under siege
by the forces of Sauron, and Frodo and Sam accept the help
of Gollum on their quest.

Kardeşliğin geriye kalan üyeleri, artık tamamen Sauron'un
güçlerinin elinde olan Orta Dünya'nın dağınık kaosuna
atılırlar. Frodo ve Sam maceralarında Gollum'dan yardım
alırlar.

Peter Jackson

Elijah Wood, Ian McKellen

02:59:21

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

Lord of the Rings: The Return of the King

8,9

The conclusion to the J.R.R. Tolkien classic trilogy presents
the final confrontation between the forces of good and evil
fighting for control of the future of Middle-earth.

J.R.R. Tolkien'in klasik üçlemesinin sonuncusu, Orta
Dünya'nın geleceğinin kontrolü için son kez iyi ve kötü
güçlerin karşı karşıya gelmelerini anlatır.

Peter Jackson

Elijah Wood, Viggo Mortensen

03:20:59

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

The Hobbit: An Unexpected Journey

7,9

Home-loving Hobbit Bilbo Baggins finds himself joining
Evinde huzurla yaşayan Bilbo Baggins dehşet verici ejderha
Gandalf the wizard and a company of Dwarves on a quest to
Smaug’dan kayıp Erebor Cüce Krallığı’nı kurtarmak için
reclaim the lost Dwarf Kingdom of Erebor from the
kendisini Gandalf ve cücelerin olduğu bir grupta bulur.
fearsome dragon Smaug.

Martin Freeman, Ian
McKellen

Peter Jackson

02:49:34

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

The Hobbit: The Desolation of Smaug

7,9

Having survived the beginning of their journey, Bilbo,
Gandalf and the Dwarves continue on their epic mission to
reclaim the lost kingdom of Erebor from the dragon Smaug.

Yolculuklarının başında hayatta kalmayı başaran Bilbo,
Gandalf ve cüceler ejderha Smaug’tan kayıp Erebor Cüce
Krallığı’nı kurtarmak için efsanevi görevlerine devam eder.

Martin Freeman, Ian
McKellen

Peter Jackson

02:34:27

PG13 / PG-13

Best Series - En iyi seriler

The Hobbit: The Battle Of The Five Armies

7,4

Having reclaimed their homeland from Smaug, the
Company of Dwarves unwittingly starts a chain of events
that will force them to fight for their lives and the future of
Middle-earth.

Smaug’tan yurtlarını kurtardıktan sonra cüceler farkında
olmadan Orta Dünya’nın geleceğini ve kendi hayatlarını
kurtarmak için onları savaşa sürükleyen olaylar zincirini
başlatır.

Martin Freeman, Ian
McKellen

Peter Jackson

02:15:59

PG13 / PG-13

The series moves across the Pacific to Japan to introduce a
Seri, Pasifik'i geçerek Japonya'ya geçer ve yeni karakterler
fresh batch of characters and offer a super-charged look at
tanıtır ve yeraltı araba yarışları dünyasına, araba delisi ergen
the world of underground drift racing through the eyes of
Sean Boswell'in gözünden heyecan dolu bir bakış sağlar.
car-crazed teen Sean Boswell.

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Arthur Christmas

7,1

A story with the ingredients of a Christmas classic - a family
in a state of comic dysfunction and an unlikely hero, Arthur,
with an urgent mission that must be completed before
Christmas morning dawns.

Klasik Noel içerikleri barındıran hikayede, komik
uyumsuzluklar gösteren bir aile ve alışılmadık bir kahraman
olan Arthur'un noelden önce gerçekleştirecek bir görevi
vardır.

Sarah Smith, Barry Cook

James McAvoy, Jim Broadbent

01:37:32

PG

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Captain Phllips

7,8

The true story of Richard Phillips, the cargo-ship captain
who surrendered himself to a group of Somali pirates so
that his crew would be freed.

Mürettebatının bırakılması için kendini Somalili korsanlara
teslim eden kaptan Richard Philips'in gerçek hikayesi.

Paul Greengrass

Tom Hanks, Barkhad Abdi

02:00:00

PG13 / PG-13

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Moneyball

7,6

Billy Beane, the general manager of the Oakland A’s, is
forced to reinvent his team on a tight budget. He teams up
with Peter Brand in an unlikely partnership, recruiting
bargain players.

Oakland A'nın genel müdürü Billy Beane kısıtlı bütçeyle
ekibini yeniden kurmalıdır. Kelepir oyuncular bulmak için
alışılmadık şekilde Peter Brand'le işbirliği yapar.

Bennett Miller

Brad Pitt, Robin Wright

02:00:00

PG13 / PG-13

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Polar Express

6,6

A young boy embarks on a magical adventure to the North
Pole to meet Santa Claus himself.

Genç bir çocuk Noel Baba'yla tanışmak için Kuzey Kutbu'na
yapılan büyülü bir maceraya başlar.

Robert Zemeckis

Tom Hanks, Chris Coppola

01:39:50

PG

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

The League Of Extraordinary Gentlemen

5,8

In Victorian England, a legion of literary characters are
recruited for a secret mission by the enigmatic M.

Victoria İngiltere'deki, gizemli bir görev için esrarengiz M.
tarafından bir edebi karaktere dönüştürülür.

Stephen Norrington

Sean Connery, Stuart Townsend

01:48:09

PG13 / PG-13

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Speed

7,2

When a bus is wired to explode if it goes below 50mph, it's
down to LAPD cop Jack Traven to save the day.

LAPD polisi, 50 km hızın altına düşerse patlayacak olan bir
otobüsü kurtarmak için Jack Traven'e gider.

Jan de Bont

Keanu Reeves, Dennis Hopper

01:53:23

R

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Rio

6,9

When misfit macaw Blu meets Jewel, the bird of his dreams,
he follows her to Rio de Janeiro.

Rüyalarında hayal ettiği kuş olan Jewel ile tanışan papağan
Blu onu Rio de Janerio'ya kadar takip eder.

Carlos Saldanha

Jesse Eisenberg, Anne Hathaway

01:35:33

PG

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Don't Say a Word

6,3

When Dr Nathan Conrad's daughter is kidnapped, a secret
held by one of his catatonic patients may be his only hope.

Dr. Nathan kızının katatonik bir hastası tarafından
kaçırıldığına inanır, belkide yalnızca ümit eder.

Gary Fleder

Michael Douglas, Sean Bean

01:50:38

R

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Men of Honor

7,2

Carl intends to be the first African American Navy Diver, but
his trainer Leslie is determined to see him fail.

Carl Amerikan Deniz Kuvvetlerinde dalgıç olmayı düşünür
fakat antrenörü Leslie onun başaramayacağını
düşünmektedir.

George Tillman Jr.

Cuba Gooding Jr., Robert De Niro

02:03:23

R

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Inferno

6,2

In the heart of Italy, Harvard professor of symbology Robert
Langdon is drawn into a harrowing world centreed on one
of history’s most enduring and mysterious literary
masterpieces: Dante’s Inferno.

İtalya'nın merkezinde, Harvard semboloji profesörü Robert
Langdon kendini tarihin en dayanıklı ve gizemli edebiyat
eseri olan Dante'nin Cehennemine dayanan rahatsız edici
bir dünyada bulur.

Ron Howard

Tom Hanks, Felicity Jones

02:00:00

PG13 / PG-13

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Man on Fire

7,7

In a lawless Mexico City, Denzel Washington's ex-CIA
assassin goes on a one-man, revenge-seeking rampage
when the girl he's assigned to protect is kidnapped on his
watch.

Korumakla görevli olduğu kız kaçırılınca eski bir CIA
suikastçısını canlandıran Denzel Washington kanunsuz
Mexico City'de tek kişilik bir intikam görevine çıkar.

Tony Scott

Denzel Washington, Christopher
Walken

02:03:31

R

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Passengers

7

A sleep pod malfunction aboard a spacecraft results in
engineer Jim waking up 90 years before anyone else. Faced
with the prospect of growing old alone, he decides to wake
up a second passenger.

Uzay mekiğinde meydana gelen bir uyku kozası arızası
mühendis Jim'in diğerlerinden 90 yıl önce uyanmasına
neden olur. Yalnız yaşlanmayla karşı karşıya kalınca başka
bir yolcuyu uyandırmaya karar verir.

Morten Tyldum

Jennifer Lawrence, Chris Pratt

01:54:41

PG13 / PG-13

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

The Karate Kid

6,2

With no friends in a strange land, Dre has nowhere to turn
but maintenance man Mr. Han, who is secretly a master of
kung fu. Dre realises that facing down the bullies will be the
fight of his life.

Yabancı bir yerde arkadaşı olmayan Dre'nin gizli bir kung fu
ustası olan tamirci Bay Han'dan başka gidecek kimsesi
yoktur. Dre zorbalarla yüzleşmenin hayatının mücadelesi
olacağını fark eder.

Harald Zwart

Jackie Chan, Jaden Smith

02:00:00

PG

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

A.I. Artificial Intelligence

7,1

Steven Spielberg's haunting, sci-fi fairy tale follows David, a
Steven Spielberg'in unutulmaz bilim kurgu masalında,
highly-advanced robot, on his quest to become a real boy
gelişmiş bir robot olan David gerçek bir çocuk olup onu terk
and win back the affections of the 'mother' who abandoned
eden annesinin sevgisini geri kazanma arayışı içindedir.
him.

Steven Spielberg

Haley Joel Osment, Jude Law

02:26:00

PG13 / PG-13

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

I, Robot

7,1

Superstar Will Smith stars in this futuristic action-adventure Ünlü oyuncu Will Smith gelecekte geçen bu aksiyon-macera
about a techno-phobic police detective who teams up with a filminde, küresel bir devrimi engellemek adına insan biçimli
humanoid robot to thwart a worldwide revolution.
bir robotla birlikte çalışan teknofobik bir dedektifi oynuyor.

Alex Proyas

Will Smith, Bridget Moynahan

01:54:34

PG13 / PG-13

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Master and Commander : The Far Side of the
World

7,4

Set during the Napoleonic Wars, a group of seamen set out
to explore the differences between their lives and the other
side of the world, ending up in the Galapagos Islands.

Napolyon Savaşları döneminde bir grup denizci, dünyanın
öbür ucunda ne kadar farklı hayatlar yaşandığını görmek
üzere keşfe çıkar ve kendilerini Galapagos Adaları’nda
bulurlar.

Peter Weir

Russell Crowe, Paul Bettany

02:08:17

PG13 / PG-13

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

The Notebook

7,9

As teenagers, Allie and Noah begin a whirlwind romance,
but the young couple is quickly separated by Allie's upperclass parents.

Gençler olarak, Allie ve Noah romantizm doludur, ancak
genç çift Allie'nin ailesi tarafından ayrılmak zorunda
bırakırlar.

Nick Cassavetes

Gena Rowlands, James Garner

01:59:39

PG13 / PG-13

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Eragon

5,1

A teenage boy becomes a dragon rider with the help of a
wise old man, and with his newly hatched dragon, avenges
the murder of his uncle, rescues a beautiful warrior, and
battles a tyrannical king.

Bir delikanlı, yaşlı ve bilge bir adamın yardımıyla ejderha
binicisi olur ve yumurtasından yeni çıkmış olan ejderhasıyla
amcasının intikamını alır, güzel bir savaşçıyı kurtarır ve
despot bir kralla savaşır.

Stefen Fangmeier

Edward Speleers, Djimon Hounsou

01:43:19

PG

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

This Means War

6,3

When best friends and deadly CIA operatives Foster and
Tuck both fall for the same woman they become deadly
enemies as they use their skills and high tech gadgetry
against each other.

Yakın dost ve ölümcül CIA ajanı olan Foster ve Tuck aynı
kadına aşık olunca, birbirlerine düşman olur ve birbirlerini
alt etmek için becerilerini ve gelişmiş teknoloji ürünü
aletlerini kullanırlar.

McG

Reese Witherspoon, Chris Pine

01:36:20

PG13 / PG-13

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Mortal Kombat: Annihilation

3,7

For nine generations an evil sorcerer has been victorious
against his mortal enemies. If he wins a 10th Mortal Kombat
tournament, evil will reign forever. To save earth, three
warriors must fight him.

Kötü bir büyücü, dokuz nesildir ölümlü düşmanlarına karşı
zafer kazanmaktadır. 10. defa Ölümcül Dövüş'ü kazanırsa,
sonsuza dek hüküm sürecektir. Dünyayı korumak için üç
savaşçının onunla savaşması gerekir.

Paul W.S. Anderson

Christopher Lambert, Robin Shou

01:34:43

PG13 / PG-13

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Looper

7,4

Joe is a ‘looper, a hired gun who kills mob targets sent back
from the future. However, Joe's job gets harder when he is
tasked with killing his future self.

Görevi, gelecekten gönderilen gangster hedeflerini
öldürmek olan Joe kiralık katildir. Ne var ki kendisinin
gelecekten gönderilen versiyonunu öldürmekle
görevlendirildiğinde işi biraz zorlaşır.

Rian Johnson

Joseph Gordon Levitt, Bruce Willis

01:58:07

R

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Moonrise Kingdom

7,8

In the summer of 1965, on the island of New Penzance, 12- 1965 yazında, New Penzance adasında yaşayan 12 yaşındaki
year-olds Sam and Suzy fall in love, make a secret pact, and Sam ve Suzy birbirine aşık olur ve bir plan yaparak adadan
run away together. As a storm brews offshore, the island's
kaçarlar. Büyük bir fırtına çıkmak üzereyken de ada
authorities try to find them.
yetkilileri ikiliyi aramaya koyulur.

Wes Anderson

Jared Gilman, Kara Hayward

01:33:41

PG13 / PG-13

More Hollywood - Daha Fazla Hollywood

Matchstick Men

7,3

Ridley Scott

Nicolas Cage, Sam Rockwell

01:55:04

PG13 / PG-13

Turkish Movies - Türk Filmleri

Deliha 2

4,4

Deliha, still crazy and insanely sincere, continues to get her Deliha hala deli ve çok samimi ve başına sürekli yeni dertler
knife into new trouble in this sequel to the much-loved
açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Deliha, ikinci filmde
Deliha. Deliha is now ready to go after her dreams of being a
kariyer yapmanın yolunu arıyor. Bir restoranda çalışmaya
chef.
başlar.

Gupse Ozay

Özlem Akinözü, Derya
Alabora, Caner Alkaya

01:42:10

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Çat Kapı Aşk

5,5

This is a love story centering around a woman who believes
the love of her life will come someday and a man who
evades his problems. However, this fairy tale is not of a
beautiful woman or a handsome prince.

Hayatının aşkının bir gün gelip kendisini bulacağına inanan
Su ile sorunlarından kaçmaya çalışan Aras’ın masalsı aşk
hikayesidir. Ama bu masalda kahramanlar ne güzel bir
kadın, ne de yakışıklı bir prenstir.

Erhan Baytimur

Gümeç Alpay Aslan, Alper Atak, Ipek
Bagriacik

01:28:20

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Kocan Kadar Konuş Diriliş

5,9

Efsun was repressed by her family on her first marriage but
now she is with the love of her life, Sinan. Things become
complicated rapidly. Now he has to deal with his
grandmother in addtion to her family.

İlk filmde ailesinin evlilik baskısı yaptığı Efsun artık
hayatının aşkı Sinan'la birliktedir. Ama işler hızla sarpa
sarar. Ailesi yetmezmiş gibi şimdi de Sinan'ın
büyükannesiyle uğraşması gerekiyordur.

Kivanç Baruönü

Bora Akkas, Nükhet Akkaya, Güven
Murat Akpinar

01:44:07

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Mavi Bisiklet

6,3

Ali works for a tire-seller, saves money to buy a bike. He
platonicly loves Elif, the head girl. New student Hasan takes
her spot, Ali and Yusuf try to win her spot back, Ali spends
his bike money.

Ümit Köreken

Selim Kaya, Eray Kilicarslan, Katya
Shenkova

01:29:12

G

Turkish Movies - Türk Filmleri

Son Mektup

4,6

Pilot Captain Salih Ekrem is one of the first Ottoman pilots.
On a mission, Salih meets young nurse, Nihal. When Nihal
returns to Istanbul, they end up having a great love
"expressed in letters".

Ali bir lastikçide çalışır, bisiklet almak için para biriktrir.
Platonik aşkı Elif okul başkanıdır. Hasan okula başlar ve
okul başkanı olur. Ali ve Yusuf kampanya düzenlerler, Ali
parasını buna harcar.
Tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem I. Dünya Savaşında Nihal
Hemşire ile tanışır. Salih Ekrem ve Nihal zorlu şartlar altında,
bir de Fuat adından kimsesiz bir çocuğu sahiplenirler.
İngilizler tarafından gelen bir hava baskınında Salih Yüzbaşı
sayesinde kurtulan “Küçük Gazi Fuat”, yüzbaşı ve
hemşirenin arasındaki ölümsüz sevdanın da şahidi

Özhan Eren

Tansel Öngel, Nesrin
Cavadzade, Hüseyin Avni Danyal

01:57:05

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Panzehir

7,3

A legendary hitman is forced to team up with an undercover
cop to survive one final bloody night of revenge and
redemption.

Efsanevi bir isyancı, intikam ve kurtuluşun son bir kanlı
gecesinde hayatta kalmak için gizli bir polisle birlikte
çalışmaya zorlanır.

Alper Caglar

Çagdas Agun, Tolga Akdogan, Ali
Aksöz

01:58:25

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Sofra Sırları

7

All eyes turn to Neslihan, who devoted her life to her
husband, when her close friends and relatives start to die. A
young and ambitious inspector new in town investigates.

Hayatını kocası ve eşine adamış Neslihan’ın, yakın
çevresindekiler bir bir ölmeye başlayınca tüm gözler ona
çevrilir. Şehre yeni atanmış, hırslı ve genç bir komiser bu
işin peşini bırakmamaya kararlıdır

Ümit Ünal

Ferit Aktug, Fatih Al, Firat Altunmese

01:42:26

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Bizim Köyün Şarkısı

6,6

Tugçe Soysop

Ihsan Berk Aydin, Sezai Aydin, Dora
Dalgic

01:40:02

G

Turkish Movies - Türk Filmleri

Sarı Sıcak

5,6

Fikret Reyhan

Umut Alagül, Akan Atakan, Ersin
Buyar

01:18:38

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Acı Tatlı Ekşi

6,3

Andac Haznedaroglu

Bugra Gülsoy, Özge
Özpirinçci, Yusuf Akgün

01:39:32

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Paçi: Av Sanatı

8,3

13-year-old Liva is introduced to falconry when she goes
out with her grandfather to capture sparrrowhawks. In the
years that follow, she becomes one of the region’s best
hunters.

13 yaşındaki Liva, dedesiyle atmaca yakalamaya gidince
kuşçuluk kültürüyle tanışmış olur. Liva sonraki senelerde,
bölgenin en iyi avcılarından biri olacaktır.

Elçin Elgür

Esra Memoglu, Mustafa Memoglu

01:36:22

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Atçalı Kel Mehmet

-

Mehmet, the Master of Mountains is one of the first Efe's of
the Aegean region during the period of the Ottoman Sultan
Mahmud II.

Atçalı Kel Mehmet, II. Mahmud döneminin ilk Efeler'inden
biridir.

Hakan Sahin

Ümit Acar, Muhammed
Cangören, Kemal Denizci

01:42:12

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Keloğlan Yeni Masal

8,1

After being fired, Emir starts writing his own Keloğlan tale.
His life changes however, when he wakes up to find
Keloğlan himself beside him.

İşinden kovulan Emir, Keloğlan masalı yazmaya başlar.
Sonraki sabah uyandığında Keloğlan’ı yanı başında
bulmasıyla Emir’in hayatı değişir.

Süleyman Mert Özdemir

Atilla Dogukan Türkyilmaz, Yagmur
Ün, Asuman Dabak

01:23:13

PG

Neurotic conman Roy's psychotherapist suggests he
develop a relationship with his estranged 14-year-old
daughter, and he discovers that she wants in on his next
job.

Nevrotik düzenbaz Roy'un psikoterapisti, kendisine ne
zamandır görmediği, 14 yaşındaki kızıyla yeniden iletişim
kurmasını tavsiye eder. Ve Roy de kızının bir sonraki
tezgahtan pay almak istediğini anlar.

Cinar, a city boy, dreams of competing in the music
İstanbul’da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın
competition his late mother once competed in. However, his
hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri
plans are laid to waste once his father is bankrupted and
dönme kararıyla altüst olur.
decides to move back to the village.
In a field surrounded and squeezed by increasing
industrialization, an immigrant family, deep in financial
debt, struggles to survive through traditional farming
methods.

Artan endüstrileşmeyle birlikte fabrikaların arasında sıkışıp
kalmış bir tarla… Ve bu tarlada, büyük maddi sorunlarına
rağmen geleneksel tarım yöntemlerinde direnip hayata
tutunmaya çalışan göçmen bir aile…

Murat proposes to Duygu right before their college
Üniversiteden mezun olurken Murat Duygu’ya evlenme teklif
graduation but Duygu has other dreams she wants to chase
eder. Oysa Duygu’nun gerçekleştirmek istediği hayalleri
after. They make a pact, agreeing to get together after a
vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık
period of five years.
anlaşması yaparlar.

Turkish Movies - Türk Filmleri

Arif v 216

7,6

After 8 years, Arif's old friend 216 from planet GORA pays a
visit to Earth. Together they go on a quest where they'll be
visiting the 60's.

Sekiz yıl sonra Arif'in Gora gezegeninden arkadaşı olan 216,
Arif'i ziyaret etmek için dünyaya gelir. İkili, onları 60'lara
götüren bir maceraya atılır.

Turkish Movies - Türk Filmleri

Sen Kiminle Dans Ediyorsun

6,5

Turkish Dance School tells the stories of regular people as Küçük insanların samimi hikayelerini ve başarı mücadelesini
they struggle for success through love, laughter, dance and
anlatan Sen Kiminle Dans Ediyorsun’da aşkla kahkaha,
friendship.With great stars, the film brings the dance of
dansla dostluk bir arada. Ünlü isimlerin yer aldığı film, aşkın
passion to the silver screen!
dansını perdeye taşıyor!

Turkish Movies - Türk Filmleri

Karayel

-

How many can be treated by a farm, a horse and a kid?

Turkish Movies - Türk Filmleri

Bir Nefes Yeter

6,6

Turkish Movies - Türk Filmleri

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Turkish Movies - Türk Filmleri

Kivanç Baruönü

Cem Yilmaz, Ozan Güven, Özkan
Ugur

02:00:46

G

Burak Aksak

Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz
Kaygilaroglu

01:46:45

G

Bir çiftlik, at ve çocuk kaç kişiyi tedavi edebilir?

Başaran Şimşek

Ali Aksöz, Kenan Bal, Taner Barlas

01:29:18

G

Nefes is a free-spirited woman with a heart condition. She
meets Yaman, who's an uptight man, feeling guilty over his
parents' death. But is this another love story of an unlucky
woman drawn to a sad man?

Kalp rahatsızlığı olan Nefes, ebeveynlerinin ölümü
yüzünden kendini suçluyan, gergin bir tip olan Yaman'la
tanışır. Peki ama bu da şanssız bir kadının mutsuz bir erkeği
istediği o aşk hikayelerinden biri mi?

Yasemin Türkmenli

Seçkin Özdemir, Tuvana
Türkay, Zuhal Gencer

01:41:53

PG

-

It tells about Hurkus’s, one of the most important pilots,
producing new aircrafts and his fighting with the enemies in
WW1.

Havacılık tarihinin en önemli pilotlarından Hürkuş'un yeni
uçaklar üretmesini ve1.Dünya Savaşı'nda düşmanla
çarpışmasını anlatmaktadır.

Kudret Sabanci

Hilmicem Intepe, Gizem Karaca, Ali
Nuri Türkoglu

01:50:25

PG

Yol Arkadaşım

-

Onur, an unsuccessful pharmaceutical rep, has three tough
tasks: Meet his girlfriend's parentsi, get back his job he
was fired from, and accomplish these tasks despite his
companion Şeref.

Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur’un bayrama üç gün
kala üç zor hedefi vardır; kız arkadaşının ailesiyle tanışmak,
kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı
Şeref’e rağmen başarmak.

Bedran Güzel

Oguzhan Koç, Ibrahim
Büyükak, Emre Kinay

01:50:23

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Arapsaçı

-

Different people's paths intersect via an old actor's missing
leather jacket. This jacket with a forgotten lottery ticket in
its pocket changes hands and transforms the lives of
everyone involved.

Eski bir aktörün kayıp deri ceketi, olaylar sonucunda farklı
insanların hayatlarını kesiştirir. Cebinde unutulmuş bir loto
kuponuyla elden ele gezen ceket, herkesin hayatını
kökünden değiştirecektir.

Ömer Faruk Yardimci

Açelya Topaloglu, Asena
Keskinci, Köksal Engür

01:29:34

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Ayla

-

Sergeant Suleyman finds a little girl in a battlefield during
the Korean War. Five year old girl, who is an orphan, has no
idea where to go. Sergeant Suleyman decides to take her
under his wings and names her Ayla

1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş
meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız
yetimdir, nereye gideceğini bilmemektedir. Süleyman
Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir

Can Ulkay

Çetin Tekindor, Ismail
Hacioglu, Kyung-jin Lee

02:04:17

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Kral Şakir

-

A portal opens into the children’s game Cibilik when
Elephant Necati interrupts Mirket's experiment. As Cibilik’s
virtual world changes, chaos reigns the real world. The fate
of the real world is at stake.

Mirket, laboratuvarında deneyler yaparken Fil Necati'nin
telefonundaki basit Cibilik oyununa bir kapı açılır. Cibilik'in
pikselli dünyası değişirken, gerçek dünyada kaos hüküm
sürmeye başlar.

Haluk Can Dizdaroglu, Berk
Tokay

Mustafa Oral, Atilla Sendil, Levent
Ünsal

01:24:51

G

Turkish Movies - Türk Filmleri

Kümes

-

Saniye and her family lead a peaceful life in a hovel that is in
Dağ yamacına kurulmuş birkaç haneli bir köyde yaşayan
a small village. Their peaceful life shatters when they find
Saniye ve ailesinin derme çatma evlerindeki huzurlu yaşamı
out that Saniye has tuberculosis
Saniye’nin vereme yakalanmasıyla derinden sarsılır.

Ufuk Bayraktar

Ufuk Bayraktar, Selen Domac

01:23:43

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Yol Ayrımı

6,8

The ruthless textile giant, “businessman of the year”
Mr.Mazhar Kozanli, survives after a deadly traffic accident,
beginning to 'feel' and perceive life in a totally different way.

Acımasız ve ruhsuz tekstil devi, yılın işadamı Mazhar
Kozanlı, bir trafik kazası sonucu ölümden döner ve artık
‘hissetmeye’ ve hayatı bambaşka bir şekilde algılamaya
başlar.

Yavuz Turgul

Şener Şen,Çiğdem Selışık Onat

02:23:14

PG13 / PG-13

Turkish Movies - Türk Filmleri

Buğday

-

Erol finds Cemil, who is searching for remains of “life” in
Dead Lands. But Cemil believes Erol won’t survive the
journey, nor be able to handle the truth he will find.

Erol, Ölü Diyarlar'da hayatın kalıntılarını arayan Cemil'i
bulur. Ancak Cemil, Erol'un ne bu yolculuğu atlatabileceğini
ne de öğreneceği gerçeği kaldırabileceğini düşünür.

Semih Kaplanoglu

Jean-Marc Barr, Ermin Bravo

02:08:13

PG13 / PG-13

Turkish Movies - Türk Filmleri

Kalandar Soğuğu

7,8

Mehmet is living with his family in a mountain village in the
Black Sea region. He earns his life breeding animals.

Bir dağ köyünde, ailesiyle yaşayan Mehmet, beslediği birkaç
hayvanla,ihtiyaçlarını temin ederken, dağlarda maden
rezervi aramaktadır.

Mustafa Kara

Haydar Şişman, Nuray Yeşilaraz

02:07:16

Not Rated

Turkish Movies - Türk Filmleri

First Kiss

4,6

Everything changes for Hakan when he falls in love with
Bahar at first sight.

Hakan için işler, bir gün tesadüfen karşılaştığı Bahar’a ilk
görüşte aşık olmasıyla tamamen değişir.

Murat Onbul

Murat Yildirim, Özge Gürel

01:52:34

Not Rated

Turkish Movies - Türk Filmleri

Ertuğrul 1890

7,4

Based on true stories; Turkish and Japanese people helped
each other without expecting payback in the history.

Gerçek hikayelerden esinlenilen filmde; Türk ve Japon
halkları arasındaki karşılıksız yardımlaşma etkileyici bir dille
anlatılıyor.

Mitsutoshi Tanaka

K. Ece, S. Uchino

02:01:28

Not Rated

Turkish Movies - Türk Filmleri

Görümce

5,1

Yeliz lives happily with her brother Ahmet. When Ahmet falls
Yeliz çok sevdiği kardeşi Ahmet'le mutlu bir yaşam
in love with a girl, Yeliz’s world comes crashing down.
sürmektedir. Ahmet bir kıza aşık olunca, Yeliz yıkılır. Ahmet
She's conﬁdent that she can break up their relationship, like kız arkadaşını ablasının planlarına karşı korumaya çalışırken
she has done in the past.
komik maceralar yaşarlar.

Kivanç Baruönü

Gupse Ozay, Bugra Gülsoy, Eda Ece

01:44:23

G

Turkish Movies - Türk Filmleri

Kuzu

6,6

According to tradition, Medine must serve lamb at her son's
circumcision. Jealous of Mert, his elder sister Vicdan makes
Mert believe that if a sheep is not found he will be
slaughtered instead.

Kutlug Ataman

Erdal Yildiz, Taner Birsel, Sila Lara
Cantürk

01:23:18

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Mutluluk Zamanı

7,4

A romantic comedy about Mert who created a "perfect" life
Geçmişiyle yüzleşmeden kendi "Mükemmel" hayatını
without dealing with his past and Ada who lives her life built yaratan Mert ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine
on her past.
kuran Ada'nın aşk hikayesini anlatan bir Romantik Komedi.

Senol Sönmez

Elçin Sangu, Baris Arduç, Cengiz
Bozkurt

01:41:10

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Küçük Esnaf

5,6

Follows the story of Berhudar as he tries to deal with the
mafia. A story of love, family and friendship.

Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri
Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden,
arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye
dönüşüyor.

Bedran Güzel

Ahmet Arslan, Caner Atacan, Cezmi
Baskin

01:40:10

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Kar Korsanları

6,8

The coup d’etat of the 12th of September 1980 initiated a
cruel period of military dictatorship, the terrible
psychological and in- stitutional effects of which are still
felt.

14 Eylül Darbesi’yle gelen diktatörlük ve halkı esir alan
psikolojik sıkıntılar hala hissedilmekte. Bu darbe Türkiye’nin
son 35 yılda sahip olduğu kültürel, ekonomik ve siyasal
bütün değerleri değiştirdi

Faruk Hacihafizoglu

Yakup Özgür Kurtaal, Ömer
Uluç, Taha Tegin Özdemir

01:23:10

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Pek Yakında

7,6

Zafer, earning a living through pirating movies along with
some other illegal means, has a huge fight with his wife and
realizes he must find a suitable, legal job. He tries to band a
team to shoot a movie.

Hayatını korsan DVD'cilik ve beraberindeki birtakım
kanunsuz işlerle kazanan Zafer'in evliliği bitecekir. Ailesini
geri kazanmak için eski bir film projesine girişir.

Cem Yilmaz

Cem Yilmaz, Tülin Özen, Zafer
Algöz

02:08:04

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Çınar Ağacı

6,1

Mischievous and grumpy Adviye seems to make things
difficult for her children, but for her grandson Barış, she is
most important. Only he looks forward to seeing her and
bimonthly “The Plane Tree” meetings!

Muzip ve huysuz Adviye çocuklarına hayatı zorlaştırıyor gibi
görünse de torunu Barış için en önemli kişidir. Bir tek Barış
onu görmeyi ve iki ayda bir olan “Çınar Ağacı”
buluşmalarını iple çeker.

Handan Ipekçi

Nurgül Yesilçay, Celile Toyon
Uysal, Deniz Deha Lostar

01:54:48

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Deliha

-

For the first time in Turkey a comedy actress plays a
character of her own creation on screen. Deliha follows the
hilarious exploits of a slightly crazy and good-natured
young woman in search of love.

Türkiye’de ilk kez bir kadın komedi oyuncusu kendi yazdığı
karakteri beyazperdeye taşıdı. Deliha, deli, matrak ve temiz
kalpli bir genç kadının aşkı bulmaya çalışırken yaşadığı
komik olayları anlatıyor.

Hakan Algül

Gupse Ozay, Derya
Alabora, Gülsüm Alkan

01:42:09

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Ayas

-

Ayas is a typical boy of his ages. He plays on the streets,
goes to school and wishes that his parents would get him a
dog. Please tag along as Ayas records his own version of
the adventures he goes through.

6 yaşındaki Ayas'ın hayatından bir bölümü yansıtan film, 75
kişilik bir ekibin 3 yıllık emeği sonunda ortaya çıktı.
Hikayesinin yanı sıra kahramanları ve müzikleriyle de
çocukların ilgisini çekecek.

Hüseyin Emre
Konyali, Mustafa Tugrul
Tiryaki

Selin Derin Akcin, Arda
Beyaztas, Ayse Sule Bilgiç

01:21:51

G

Turkish Movies - Türk Filmleri

Kral Şakir

-

A portal opens into the children’s game Cibilik when
Elephant Necati interrupts Mirket's experiment. As Cibilik’s
virtual world changes, chaos reigns the real world. The fate
of the real world is at stake.

Mirket, laboratuvarında deneyler yaparken Fil Necati'nin
telefonundaki basit Cibilik oyununa bir kapı açılır. Cibilik'in
pikselli dünyası değişirken, gerçek dünyada kaos hüküm
sürmeye başlar.

Haluk Can Dizdaroglu, Berk
Tokay

Mustafa Oral, Atilla Sendil, Levent
Ünsal

01:24:51

G

Turkish Movies - Türk Filmleri

Evliya Çelebi

5,5

Evliya Çelebi's adventure about find immortality water.

Ölümsüzlük suyunun peşinden giden Evliya Çelebi'nin
maceraları.

Serkan Zelzele

Haluk Bilginer, Cengiz Küçükayvaz

01:20:22

Not Rated

Turkish Movies - Türk Filmleri

Doru

6,5

Doru and Karatay's adventure.

Doru ve Karatay'ın maceraları.

Can Soysal

Dilek Gürel, Ali Hocaoglu

01:31:21

Not Rated

Turkish Movies - Türk Filmleri

Keloğlan Yeni Masal

8,1

After being fired, Emir starts writing his own Keloğlan tale.
His life changes however, when he wakes up to find
Keloğlan himself beside him.

İşinden kovulan Emir, Keloğlan masalı yazmaya başlar.
Sonraki sabah uyandığında Keloğlan’ı yanı başında
bulmasıyla Emir’in hayatı değişir.

Süleyman Mert Özdemir

Atilla Dogukan Türkyilmaz, Yagmur
Ün, Asuman Dabak

01:23:13

PG

Turkish Movies - Türk Filmleri

Bizim Köyün Şarkısı

6,6

Tugçe Soysop

Ihsan Berk Aydin, Sezai Aydin, Dora
Dalgic

01:40:02

G

Theatre - Tiyatro

Güldür Güldür Show: 184. Bölüm

6,8

Built on the premise of a teacher and theatre students with
a classroom performance, the audience contributes with
everyday anecdotes from their lives. Each show also has a
guest star.

Tiyatro öğrencileri ile öğretmenlerinin sınıf performansı
gösterdiği programda seyirciler de kendi hayatlarından
anekdotlarla gösteriye katkıda bulunuyorlar. Her bölümde
ayrıca bir de konuk sanatçı var.

Meltem Bozoflu

Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul,
Onur Atilla

00:46:50

PG

Theatre - Tiyatro

Güldüy Güldüy Show: 30. Bölüm

2,3

Wouldn’t you like to see the sketches of “Güldür Güldür
Show” from the children’s perspective? Talented children
of Turkey come together with the host as Ezo Sunal.

“Güldür Güldür Show” skeçlerini çocuk gözüyle görmek
istemez misiniz? Türkiye’nin yetenekleri çocukları bu
programda Ezo Sunal’ın sunuculuğunda bir araya geliyor.

Tuğçe Soysop

Beren Gökyıldız, Melissa Giz
Cengiz, Alp Akar

00:33:18

PG

Theatre - Tiyatro

Arkadaşım Hoşgeldin : 21. Bölüm

7,9

Hosted by Tolga Çevik and Ezgi Mola, every week there are
celebrity guests and the audience is taken to different
places, periods and situations.

Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın her hafta ünlü konuklar
eşliğinde, seyircisini bambaşka yerlere, zamanlara ve
durumlara götürdüğü, hem sahnede hem de ekranda büyük
ilgi ve beğeni ile izlenen programı.

Ebru Yalçın

Tolga Çevik, Ezgi Mola, Özer Atik

00:47:36

PG

Theatre - Tiyatro

Güldür Güldür Show - 97. Bölüm

6,8

Built on the premise of a teacher and theatre students with
a classroom performance, the audience contributes with
everyday anecdotes from their lives. Each show also has a
guest star.

Tiyatro öğrencileri ile öğretmenlerinin sınıf performansı
gösterdiği programda seyirciler de kendi hayatlarından
anekdotlarla gösteriye katkıda bulunuyorlar. Her bölümde
ayrıca bir de konuk sanatçı var.

Meltem Bozoflu

Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul,
Onur Atilla

00:42:00

PG

Theatre - Tiyatro

Güldüy Güldüy Show - 3. Bölüm

2,3

Wouldn’t you like to see the sketches of “Güldür Güldür
Show” from the children’s perspective? Talented children
of Turkey come together with the host as Ezo Sunal.

“Güldür Güldür Show” skeçlerini çocuk gözüyle görmek
istemez misiniz? Türkiye’nin yetenekleri çocukları bu
programda Ezo Sunal’ın sunuculuğunda bir araya geliyor.

Tuğçe Soysop

Beren Gökyıldız, Melissa Giz
Cengiz, Alp Akar

00:38:22

PG

Theatre - Tiyatro

Arkadaşım Hoşgeldin - 20. Bölüm

7,9

Hosted by Tolga Çevik and Ezgi Mola, every week there are
celebrity guests and the audience is taken to different
places, periods and situations.

Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın her hafta ünlü konuklar
eşliğinde, seyircisini bambaşka yerlere, zamanlara ve
durumlara götürdüğü, hem sahnede hem de ekranda büyük
ilgi ve beğeni ile izlenen programı.

Ebru Yalçın

Tolga Çevik, Ezgi Mola, Özer Atik

00:56:18

PG

Theatre - Tiyatro

Güldür Güldür Show - 124.Bölüm

6,8

Built on the premise of a teacher and theatre students with
a classroom performance, the audience contributes with
everyday anecdotes from their lives. Each show also has a
guest star.

Tiyatro öğrencileri ile öğretmenlerinin sınıf performansı
gösterdiği programda seyirciler de kendi hayatlarından
anekdotlarla gösteriye katkıda bulunuyor. Her bölümde
ayrıca bir de konuk sanatçı var.

Meltem Bozoflu

Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul,
Onur Atilla

00:49:34

G

Geleneğine göre, Medine, oğlu Mert'in sünnet düğününde
misafirlere kuzu ikram etmelidir. Ailesini Mert’i kıskanan
ablası Vicdan ise kuzu bulunamazsa Mert'in kesileceğine
ikna eder.

Cinar, a city boy, dreams of competing in the music
İstanbul’da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın
competition his late mother once competed in. However, his
hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri
plans are laid to waste once his father is bankrupted and
dönme kararıyla altüst olur.
decides to move back to the village.

Theatre - Tiyatro

Güldüy Güldüy Show - 2.Bölüm

2,3

Wouldn’t you like to see the sketches of “Güldür Güldür
Show” from the children’s perspective? Talented children
of Turkey come together with the host as Ezo Sunal.

“Güldür Güldür Show” skeçlerini çocuk gözüyle görmek
istemez misiniz? Türkiye’nin yetenekleri çocukları bu
programda Ezo Sunal’ın sunuculuğunda bir araya geliyor.

Tuğçe Soysop

Beren Gökyıldız, Melissa Giz
Cengiz, Alp Akar

00:31:23

PG

Theatre - Tiyatro

Arkadaşım Hoşgeldin - 13. Bölüm

7,9

Hosted by Tolga Çevik and Ezgi Mola, every week there are
celebrity guests and the audience is taken to different
places, periods and situations.

Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın her hafta ünlü konuklar
eşliğinde, seyircisini bambaşka yerlere, zamanlara ve
durumlara götürdüğü, hem sahnede hem de ekranda büyük
ilgi ve beğeni ile izlenen programı

Ebru Yalçın

Tolga Çevik, Ezgi Mola, Özer Atik

00:47:55

PG

Theatre - Tiyatro

Turkish Airlines and IBB Lansman

-

Turkish Airlines and IBB Lansman

Turkish Airlines and IBB Lansman

-

-

00:01:20

-

Theatre - Tiyatro

Saadet Hanım

-

Teacher Saadet drops by the bank withdraw money for her
son's birthday preparation.

Oğlu Sermet’in doğum günü için bir dizi planlar yapan
Saadet Hanım’ın yolu müşterisi olduğu bankanın şubesine
düşüyor.

Tolga Yeter

Nilgün Kasapbaşoğlu, Arda Alpkıray

01:39:22

Not Rated

Theatre - Tiyatro

Geç Kalanlar

-

The mistakes made in marriages and ending relationships
of man&woman because of carelessness in modern world.

Evlilik içinde yapılan hatalar, modern dünyada kadın erkek
ilişkilerinin karşılıklı özensizlik yüzünden biten aşkları.

Nihat Alpteki

Elçin Atamgüç, Zafer Kırşan

01:40:29

Not Rated

Theatre - Tiyatro

Karıncalar (Bir Savaş Vardı)

-

In a war of no reason a soldier wishes war to end
immediately and reunite with his girlfriend.

Bir asker amacını bilmediği bir savaşın içerisinde yer alırken
bir an önce savaşın bitmesini ve sevgilisine kavuşmayı ümit
eder.

Ergun Üğlü

Mert Turak

01:19:25

Not Rated

Theatre - Tiyatro

Hayal-i Temsil

-

A play in which two women struggle for theater and their
commitment to their work with passion.

İki kadının tiyatro için verdikleri mücadeleyi, büyük bir tutku
ile işlerine olan bağlılıklarını anlatan bir oyun.

Yiğit Sertdemir

Şebnem Köstem, Hümay Güldağ

01:58:15

Not Rated

Theatre - Tiyatro

Pollyanna

-

After moving to her aunt's house Pollyanna gains
everyone's love with glad game.

Teyzesinin yanına taşındıktan sonra herkesin hayatını
değiştiren Pollyanna mutluluk oyunuyla herkesin sevgisini
kazanır.

Binnur Şerbetçioğlu

Ezgim Kılınç, Dolunay Pircioğlu
Kaya

01:26:40

Not Rated

World Cinema - Dünya Sineması

Angrezi Mein Kehte Hain

6,8

Yashwant Batra thinks that there is no need for marriage to
love somebody. But his wife thinks otherwise and they end
up breaking-up.

Yashwant Batra aşkı yaşamak için evliliğin gerekli
olmadığını düşünen bir adamdır. Karısı onunla aynı görüşte
değildir. Bu da sonunda ayrılmalarına neden olur.

Harish Vyas

Shivani Raghuvanshi, Anshuman
Jha, Ekavali Khanna

01:42:52

PG

World Cinema - Dünya Sineması

Khajoor Pe Atke

5,4

Devinder Sharma, a middle-class man, lands up in the ICU.
However, hilarity ensues when his relatives show up from
all over the country.

Orta sınıf bir adam olan Devinder Sharma yoğun bakıma
yatırılır. Ülkenin dört yanından akrabaları gelince
kahkahanın ardı arkası kesilmez.

Harsh Chhaya

Vinay Pathak, Suneeta
Sengupta, Alka Amin

01:56:00

PG

World Cinema - Dünya Sineması

Hichki

7,5

After several interviews and numerous rejections, a woman
who has Tourette's Syndrome, lands a job as a teacher at an
elite school. She soon tries to do whatever she can to make
her rebellious and troublemaking students realize their full
potential.

Tik sendromu olan bir kadın sayısız mülakattan ve reddin
ardından seçkin bir okulda öğretmen olarak işe girer. Asi ve
sorunlu çocukların asıl potansiyellerini fark etmeleri için
elinden geleni yapar.

Siddharth Malhotra

Rani Mukerji, Neeraj Kabi, Rohit
Saraf

01:50:00

PG

World Cinema - Dünya Sineması

Ajji

7

Little Manda is found assaulted and dumped in a trash
heap. Her parents are concerned with survival than dignity.
The cops are powerless to help as the culprit is a local
politician's son.

Küçük Manda mahallesindeki çöp yığınında saldırıya
uğramış olarak bulunur. Ailesi hayatta kalmasından çok
itibarlarını düşünür. Suçlu yerel bir politikacının oğlu
olduğundan polis bir şey yapamaz.

Devashish Makhija

Sushama Deshpande, Smita
Tambe, Sharvani Suryavanshi

01:11:16

PG

World Cinema - Dünya Sineması

3 Bahadur

7,5

Üç cesur çocuğu konu alan animasyonda, köyün bekçiliğini
It is an animation about three brave children. Deenu, the
yapan Deenu gizlice kötülerle savaşır. Kötü niyetli Baalam'ın
keeper of the village, secretly fights the Bad. Baalam tries to
ise niyeti dünyadan iyiliği silmektir. Çocuklar birlik olup
erase Good of the world. Kids get together and fight him.
onunla savaşır.

Sharmeen Obaid-Chinoy

Muneeba Yaseen, Hanzala
Shahid, Zuhab Khan

01:37:10

G

World Cinema - Dünya Sineması

Europe Raiders

4,7

Lin and Wang are in private-eye business and they are both
rivals and friends. When CIA and Europe Agencies realize a
box that can cause massive destruction, they have to work
together.

Ödül avcısı Lin ve Wang rakip olmalarına karşın
arkadaşlardır. Büyük yıkımlar yapabilecke güçte bir kutu,
CIA ve Avrupa ajanslarının dikkatini çekince, ikili birlikte
çalışmak zorunda kalır.

Jingle Ma

Tony Chiu-Wai Leung, Ji-hyun
Jun, Kris Wu

01:40:13

PG13 / PG-13

World Cinema - Dünya Sineması

A or B

5,4

Billionaire Zhong Xiaonian was kidnapped unexpectedly
and was forced to face choices under the manipulation of a
mysterious man. His wife Wei Simeng was also dragged into
a dangerous situation.

Kaçırılan milyarder Zhong, gizemli bir adamın zorlamasıyla
seçim yapmak zorunda kalır. Karısının da hayatı riske
girince Zhong gizemli adamla tehlikeli bir oyuna girişir.

Ren Peng Yuan

Xiao Bao, Kinlas Chan, Bowen Duan

01:51:48

PG13 / PG-13

World Cinema - Dünya Sineması

Walking Past the Future

7,2

Daughter of an immigrant family, Yang's dreams fail due to
the bad conditions in China. To provide a house for her
family, she takes part in several medical experiments.

Göçmen bir işçi ailesinin kızı olan Yang'ın daha iyi bir
yaşam hayali Çin'deki kötü durum yüzünden yıkılır. Ailesinin
ev sahibi olması için trajik sonuçları olan bir seri tıbbi
deneye katılır.

Li Ruijun

Zishan Yang, Fang Yin, Yusi Chen

02:07:57

PG13 / PG-13

World Cinema - Dünya Sineması

Café Funiculi Funicula

7,2

Kazu works in Cafe. It is said that a specific cauch can take
you to the past and people start to come out of curiosity.
Ryosuke convinces Kazu to face his past.

Kazu bir kafede çalışmaktadır. Kafedeki belli bir koltuğun
sizi geçmişe götürebildiği söylentisi yayılır ve insanlar
meraktan gelmeye başlar. Ryosuke, Kazu'yu kendi
geçmişiyle yüzleşmesi için ikna eder.

Ayuko Tsukahara

Kasumi Arimura, Motoki
Fukami, Haru

01:57:19

PG

World Cinema - Dünya Sineması

My Teacher, My Love

5,6

Ayuka is a hard-working high school student but she has no Çalışkan bir lise öğrencisi olan Ayuka'nın aşktan yana şansı
luck in love. She meets a young man in a restaurant who
yoktur. Restoranda tanıştığı yakışıklı genç, yedek öğretmeni
turns out to be her new teacher. Ayuka believes he is her
çıkar. Ayuka onun ruh eşi olduğuna inanır ama hisleri
soul-mate.
karşılıksızdır.

Sho Tsukikawa

Ryoma Takeuchi, Minami Hamabe,
Sho Tsukikawa

01:44:14

PG13 / PG-13

World Cinema - Dünya Sineması

Fengshui

6,1

Geomancers in Joseon help people designating graves
under the belief that a grave in a good site brings future
fortune for descendants. Jae-sang loses his family because
of Kim Jua-guen and seeks revenge.

Joseon'daki falcılar insanlara mezar yerleri gösterir.
Mezarların kalanlara talih getirdiğine inanılır. Jua-guen
yüzünden ailesini kaybeden falcı, oğlu için mezar aradığını
öğrenince intikam peşine düşer.

Hee-kon Park

Seung-woo Cho, Chae-won
Moon, Seong Ji

02:05:21

PG13 / PG-13

World Cinema - Dünya Sineması

The Soul-Mate

5,7

Jang-su meets Tae-jin when Tae-jin falls into coma. He
appears before Jang-su as a ghost and asks his help since
he’s the only one who can see him. They form a partnership
to bring down a smuggling ring.

Jang-su ve azimli br polis olan Tae-jin'in yolları, Tae-jin
komaya girince kesişir. Onu tek gören kişi olduğu için Jangsu'dan yardım ister. Sonunda bir çeteyi çökertmek için
birlikte çalışırlar.

Jo Won-hee

Don Lee, Kim Young-kwang, Lee
Yoo-young

01:37:22

PG13 / PG-13

World Cinema - Dünya Sineması

Tokyo Raiders

5,9

Macy is due to marry Takahashi during a trip to Las Vegas,
but instead she’s left at the altar. When Macy returns to
Hong Kong to look for him, she meets Yung who also looks
for Takahashi.

Macy Las Vegas'ta tam evlenecekken Takahashi onu terk
eder. Sonrasında Takashi'yi aramak için Hong Kong'a
döndüğünde, karşılıksız bir çek yüzünden Takahashi'yi
arayan Yung'la karşılaşır.

Jingle Ma

Tony Chiu-Wai Leung, Ekin
Cheng, Kelly Chen

01:39:30

PG13 / PG-13

World Cinema - Dünya Sineması

Nastaran-Ha-Ye Vahshi

1

In the rural heights, a school is about to be closed due to
the lack of students. The teacher visits villages to convince
the families. When the teacher gets sick, a student takes up
the responsibility.

Kırsaldaki bir okul öğrenci azlığı yüzünden kapanacaktır.
Öğretmen komşu köylere gidip aileleri ikna etmeye karar
verir. O hastalanınca işler karışır ve bir öğrenci sorumluluğu
üstüne alır.

Rahbar Ghanbari

Davoud Rezaie, Negi Ghaffari,
Pedram Pour Abbasi

01:23:56

PG

World Cinema - Dünya Sineması

The Famous Five and the Valley of Dinosaurs

5,2

It is an adventurous holiday for George, Julian, Dick, Anne
and Timmy the dog. They meet Marty Bach, his father
discovered a dinosaur skeleton but its coordinates are
stolen. They try to rescue the codes.

Tuhaf davranan Marty Bach'le tanışan çocukların yaz tatilleri
maceralı geçer. Marty'nin babasının bulduğu dinozor
iskeletinin yerini gösteren kod çalınmıştır. Çocuklar kodu
kurtarmaya çalışır.

Mike Marzuk

Marinus Hohmann, Ron Antony
Renzenbrink, Amelie Lammers

01:37:31

G

World Cinema - Dünya Sineması

In the Aisles

7

Christian starts working in a wholesale market and becomes
friends with Bruno. He starts growing feelings for Marion,
who is married. But one day she does not show up to work
so his feelings are unrequited.

Toptancı marketinde çalışmaya başlayan Christian,
Bruno'yla arkadaş olur.Evli olan Marion'a gönlünü kaptırır
ama Marion bir gün işe gelmeyince hisleri karşılıksız kalır.
Christian market ailesine dahil olur.

Thomas Stuber

Sandra Hüller, Franz
Rogowski, Peter Kurth

01:57:57

PG

World Cinema - Dünya Sineması

Coração de Cowboy

6,8

Lucca is forced to record pop-folk songs by her manager.
When she has a disagreement during a record, she goes to
her hometown to make peace with her father and find
inspiration.

Lucca menajeri tarafından pop-folk şarkılar kaydetmeye
zorlanan bir folk şarkıcısıdır. Bir kayıt sırasında anlaşmazlık
çıkınca Lucca müziği için ilham bulup babasıyla barışmak
için memleketine gider.

Gui Pereira

Gabriel Sater, Jackson
Antunes, Thaila Ayala

01:50:53

PG

World Cinema - Dünya Sineması

Boyzhetken, She's All That

1

Anelya studies abroad and comes back home for a summer
holiday. She meets musician Dan, who lives his life on the
edges. They try to figure out their feelings to eachother,
they have troubles being adults.

Yurt dışında okuyan Anelya yaz tatili için eve döner ve
hayatını uçlarda yaşayan müzisyen Dan'le tanışır.
Birbirlerine karşı hislerini çözmeye çalışırken, genç
yetişkinler olmanın zorluklarını yaşarlar.

Abdel Fiftibayev

Yerbolat Yerzhanov, Aliya
Nauryzbayeva, Kuanysh
Zhylzhaksynov

01:30:17

PG

World Cinema - Dünya Sineması

ACE THE CASE

3,9

While her mother is away on business, a young girl home
alone with her brother also a minor, witnesses her
neighbor's kidnapping. But no one believes her. So Olivia
bravely launches her own investigation.

Annesi iş seyahatindeyken kardeşi ile kalan bir genç kız,
komşusunun kaçırılmasına tanık olur. Kardeşi ve polisler
buna inanmaz. Komşusunu kurtarmak için hayatını
tehlikeye atmak genç kıza düşecektir.

Kevin Kaufman

Ripley Sobo, Lev Gorn, Susan
Sarandon

01:30:40

G

World Cinema - Dünya Sineması

Padman

8,1

A welder, Lakshmi finds out that his wife uses unhygienic
pads during menstruation. He tries to manufacture low-cost
sanitary pads and does not give up till he finds success.
Inspired by a true account.

Kırsalda kaynakçı olan Lakshmi, eşinin hijyenik ped
alamadığını öğrenir ve ucuz maliyetli hijyenik ped üretmek
ister. Eşi ve köyü tarafından dışlanır ancak denemeye
devam eder. Yaşanmış olaylardan uyarlandı.

R. Balki

Akshay Kumar, Radhika
Apte, Sonam Kapoor

01:59:47

PG

World Cinema - Dünya Sineması

Posterboys

5,6

Three men land in a confusing mess when their pictures get
published in an advertisement. They rebel against the
system after their friends and relatives humiliate them.

Üç adam fotoğrafları bir reklamda basılınca kendilerini bir
karmaşa içinde bulur. Dost ve akrabaları onları aşağılayınca
sisteme isyan ederler.

Shreyas Talpade

Sunny Deol, Bobby Deol, Shreyas
Talpade

01:53:37

PG

World Cinema - Dünya Sineması

Ramaleela

7,4

Ramanunni resigns from the leftist CDP and joins the rival
party, NSP, creating a tension in both parties. Also, among
those who are so angry with Ramanunni’s action is his own
mother.

Hikaye Ramanunni adındaki parlamento üyesinin CDP'den
istifa edip rakip NSP partisine katılmasıyla başlar. Bu her iki
partiyi de rahatsız eder. Ramanunni'nin yaptığına kızanlar
arasında annesi vardır.

Arun Gopy

Dileep, Prayaga Martin, Radhika
Sarathkumar

02:28:26

PG13 / PG-13

World Cinema - Dünya Sineması

Fukrey Returns

6,5

Just as Hunny, Choocha, Lali and Zafarare reaping the fruits
Hunny, Choocha, Lali ve Zafar önceki sene işledikleri
of their misadventures from one year back; they are pulled
suçların meyvelerini yerken, korkulan çete başı Bholil
up by the dreaded don, Bholil. She wants to continue from hapisten erken çıkar ve kaldıkları yerden devam etmek üzere
where they left off.
onlara ulaşır.

Mrighdeep Lamba

Pulkit Samrat, Manjot Singh, Ali
Fazal

02:11:07

PG

World Cinema - Dünya Sineması

Missing

2,3

Wouldn’t you like to see the sketches of “Güldür Güldür
Show” from the children’s perspective? Talented children
of Turkey come together with the host as Ezo Sunal.

“Güldür Güldür Show” skeçlerini çocuk gözüyle görmek
istemez misiniz? Türkiye’nin yetenekleri çocukları bu
programda Ezo Sunal’ın sunuculuğunda bir araya geliyor.

Tuğçe Soysop

Beren Gökyıldız, Melissa Giz
Cengiz, Alp Akar

01:50:29

PG

World Cinema - Dünya Sineması

Padmaavat

7

Rani Padmavati is married to Maharawal Ratan Singh of
Mewar. As the legend of her exceptional beauty reaches
Khilji, he lays siege to Chittor, in a bid to capture its queen.

Rani Padmavati, Mewar'lı Maharawal Ratan Singh ile evlidir.
Destansı güzelliğini duyan Khilji, kraliçeyi yakalamak için
Chittor'u kuşatır.

Sanjay Leela Bhansali

Deepika Padukone, Ranveer
Singh, Shahid Kapoor

02:21:56

PG

World Cinema - Dünya Sineması

We Will Not Die Tonight

7,2

Kray, an underappreciated and underpaid stuntwoman,
takes on one last job with her former gang only to be
trapped in a hellish underworld.

Kray takdir göremeyen ve düşük ücretli bir dublördür, eski
çetesiyle aldığı son işte cehennemvari bir yeraltı
dünyasında sıkışıp kalır.

Richard Somes

Erich Gonzales, Alex Vincent
Medina, Thou Reyes

01:40:35

PG13 / PG-13

World Cinema - Dünya Sineması

Ertuğrul 1890

7,4

Based on true stories; Turkish and Japanese people helped
each other without expecting payback in the history.

Gerçek hikayelerden esinlenilen filmde; Türk ve Japon
halkları arasındaki karşılıksız yardımlaşma etkileyici bir dille
anlatılıyor.

Mitsutoshi Tanaka

K. Ece, S. Uchino

02:01:28

Not Rated

World Cinema - Dünya Sineması

Hat-Trick

7,9

Driving from a party with his wife and friends, Farzad’s car
hits something.They leave frightened and go to a friend’s
house. But talk of the accident is soon replaced by
discussions about hidden secrets.

Gece yarısı eşi ve iki arkadaşıyla bir partiden dönerken
Farzad arabasıyla bir şeye çarpar. Uzun tartışmalar
sonunda gittikleri arkadaşlarının evinde konuşmalar gizli
sırlarla ilgili tartışmalara dönüşür.

Ramtin Lavafipour

Amir Jadidi, Parinaz Izadyar, Saber
Abar

01:29:00

PG

World Cinema - Dünya Sineması

Wing Mirror

4,6

A rich couple and a poor one have troubles over a Maserati,
specifically, the said Maserati being borrowed without
permission. Things get complicated when cheating and a
little blackmail get involved.

Zengin ve fakir iki çift, bir Maserati sebebiyle sıkıntı yaşar.
Olaya eski bir aldatma hikayesi ve şantaj da dahil olunca
işler çığrından çıkar.

Manouchehr Hadi

Mohammad Reza Golzar, Javad
Ezati, Yekta Naser

01:35:49

PG

World Cinema - Dünya Sineması

The Sleeping Tree

8,2

A Bahraini family struggles with their environment. The
Sleeping Tree reflects on a couple’s identities and
relationships. Their existence is questioned through their
journey of life and their daughter.

Bahreynli bir aile çevresine alışmakta zorlanırken Uyuyan
Ağaç çiftin kimlik ve ilişkilerini yansıtmaktadır. Varoluşlarını
yaşam serüvenleri ve kızları ile sorgulamaya başlarlar.

Mohammed Rashed Bu Ali

Hayfa Hussain, Jamaan AlRowaie,
Ebrahim AlHasawi

01:22:47

PG

World Cinema - Dünya Sineması

Cactus Flower

6,3

Two contrasting women, Aida and Samiha, find themselves
on the streets of Cairo without money or purpose and with a
street-savvy man. They embark on a journey towards
friendship and self-discovery.

İki zıt karakter Aida ve Samiha kendilerini amaçsız ve
parasız olarak Kahire sokaklarında bulurlar ve yanlarında
sokak kurdu bir adam vardır. Dostluğa ve kendilerini keşfe
giden bir yola çıkmışlardır.

Hala ElKoussy

Menha El Batroui, Salma Samy

01:36:37

PG

World Cinema - Dünya Sineması

Bilal: A New Breed of Hero

-

Thrown into a world where greed and injustice rule all, Bilal
finds the courage to raise his voice and make a change.

Savaşçı olma hayali olan bir çocuk ve kardeşi bin yıl önce
kaçırılır. Hırs ve kıygı dolu dünyada Bilal değişiklik yapmaya
cesaret eder. Gerçeklerden esinlenen hikaye gerçek bir
kahramanın hikayesini anlatır.

Khurram H. Alavi, Ayman
Jamal

Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ian
McShane

01:45:00

PG13 / PG-13

World Cinema - Dünya Sineması

The Footballist

6,3

Miguel Angel Lamata

Julio Bohigas, Milene Mayer,
Marcos Milara

01:37:38

G

World Cinema - Dünya Sineması

The Trouble With You

6,7

Yvonne, a police detective living on the French Riviera,
finds out that her late husband Santi was a crooked cop.
She crosses paths with Antoine who was unjustly
imprisoned by Santi for 8 years.

Fransız Riveryası'nda yaşayan dedektif Yvonne, eski polis
şefi Santi'nin dul eşidir. Kocasının suça bulaşan bir polis
olduğunu öğrenen Yvonne, Santi yüzünden 8 sene sebepsiz
hapis yatan Antoine ile tanışır.

Pierre Salvadori

Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey
Tautou

01:42:04

PG

World Cinema - Dünya Sineması

Isoken

8,5

The Osayande family worries about Isoken. Although is
beautiful and successful she is still unmarried at 34. At her
youngest sister's wedding she is forced to meet the
handsome and successful Osaze.

Osayande ailesi Isoken için endişelenmektedir. Çok güzel ve
başarılı olsa da 34 yaşında hala evlenmemiştir. Kız
kardeşinin düğününde annesinin çöpçatanlığı sonucu
yakışıklı ve başarılı Osaze ile tanışır.

Jadesola Osiberu

Dakore Akande, Joseph
Benjamin, Marc Rhys

01:28:10

PG

World Cinema - Dünya Sineması

La Ch'tite Famille

5,6

The designers are preparing for the exposition. But Valentin
has lied his way into the world of design. So when his
family show up, his two worlds collide. He also loses his
memory.

Tasarımcılar yeni sergileri için hazırlanmaktadır. Ancak
Valentine tasarım dünyasında yalanlarla ilerlemiştir. Bu
yüzden ailesi gelince iki dünyası birbirine girer. Ayrıca
hafızasını kaybeder.

Dany Boon

Dany Boon, Line Renaud, Laurence
Arné

01:42:25

PG

World Cinema - Dünya Sineması

The White Horse Inn

5,5

City-girl Ottilie accepts her father's invitation to accompany
him to the White Horse Inn in the Austrian Alps after being
dumped by her boyfriend.

Yeni terk edilen şehirli kız Ottilie, babasıyla Avusturya'nın
Alp Dağları'ndaki White Horse Inn adında bir hana gitmeyi
kabul eder. Hanın neşesine rağmen Ottilie değişmemek için
elinden geleni yapar.

Christian Theede

Diana Amft, Fritz Karl, Tobias Licht

01:22:58

PG

World Cinema - Dünya Sineması

3 Days in Quiberon

6,8

1981, Quiberon, a small village on the coast of Brittany,
France. Hilde Fritsch arrives to visit her old friend, worldfamous star Romy Schneider, but together they appear like
two regular women.

Sene 1981, yer Fransa'nın kuzeybatısındaki küçük Quiberon
kasabası. Hilde Fritsch eski arkadaşı dünyaca ünlü yıldız
Romy Schneider'i ziyarete gelir. Dışardan bakılınca iki
sıradan kadın gibi görünürler.

Emily Atef

Marie Bäumer, Birgit
Minichmayr, Charly Hübner

01:36:21

PG

Accessible - Engelsiz Filmler

Descriptive-Fantastic Beasts: The Crimes of
Grindelwald

6,8

Grindelwald has been gathering more followers to his cause
– elevating wizards above all non-magical beings. The only
one who might be able to stop him is the wizard he once
called his dearest friend.

Grindelwald büyücüleri büyülü olmayan varlıklardan üstün
kılma amacı için takipçiler toplamaya devam eder. Onu
durdurabilecek tek büyücü bir zamanlar en iyi dostum
dediği kişidir.

David Yates

Eddie Redmayne, Katherine
Waterston

02:13:54

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Bumblebee - Descriptive

7,3

Charlie discovers Bumblebee, battle-scarred and broken.
When Charlie revives him, she learns this is no ordinary VW
bug.

Charlie Bumblebee'nin savaşta yaralanıp bozulduğunu
keşfeder. Charlie onu canlandırınca sıradan bir VW Bug
olmadığını öğrenir.

Travis Knight

Hailee Steinfeld, Jorge Lendeborg
Jr.

01:53:46

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Rampage: Descriptive

6,4

Silverback gorilla George has been in Davis’ care since
birth. But when an experiment mutates the ape into a
monster, Davis must find a way to save both the world and
the creature that was once his friend.

Gümüş sırtlı goril George'a doğduğundan beri Davis
bakmıştır. Ancak bir deney, gorilin canavara dönüşmesine
neden olunca Davis'in dedünyayı ve eskiden dostu olan bu
canlıyı kurtarmaya çalışması gerekir.

Brad Peyton

Dwayne Johnson, Naomie Harris

01:46:00

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Ready Player One: Descriptive

7,7

Wade and his friends are hurled into a fantastical universe
of discovery and danger to save the OASIS, which is a
immersive virtual universe.

Wade ve arkadaşları, üç boyutlu sanal bir dünya olan
OASIS'i kurtarmak için keşif ve tehlikelerle dolu olağanüstü
bir dünyaya adım atar.

Steven Spielberg

Tye Sheridan, Olivia Cooke,

02:19:56

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Tomb Raider: Descriptive

6,7

Lara Croft is the independent daughter of an adventurer
who vanished when she was a teen. Now, she is leaving
London behind to search for her dad's last-known
destination: a tomb off the coast of Japan.

Lara Croft, kızı daha küçükken ortadan kaybolan bir
maceraperestin özgür kızıdır. Şimdi, Londra'yı ardında
bırakıp babasının bilinen son durağı olan Japonya'daki bir
lahite doğru yola çıkar.

Roar Uthaug

Alicia Vikander, Dominic West

02:19:59

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Maze Runner: The Death Cure (Descriptive)

6,8

A deadly virus has decimated the world’s population. But
the cure comes by sacrificing the people left who are
immune. Thomas must now band together with fellow
survivors to free the test subjects.

Ölümcül bir virüs dünyanın nüfusunu önemli ölçüde azaltır.
Ancak tedavi,geride kalan bağışıklık kazanmış kişileri feda
ederek elde edilir. Thomas denekleri özgür bırakmak için
hayatta kalanlarla birleşmelidir.

Wes Ball

Dylan O'Brien, Ki Hong Lee

02:23:30

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Descriptive-Dunkirk

8,4

400,000 allied soldiers are trapped on the beach and face
evacuation from France, whilst the enemy begins to
surround them.

Düşman onları çevrelemeye başlarken, sahilde 40-00
müttefik asker sıkışır ve Fransa'dan tahliye edilirler.

Christopher Nolan

Fionn Whitehead, Barry Keoghan

01:46:30

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

King Arthur: Legend Of The Sword Descriptive

7,2

A take on the classic Excalibur myth, tracing Arthur’s
journey from the streets to the throne.

Londra sokaklarında büyümüş Arthur, saplandığı yerden
efsanevi kılıç Excalibur'u çıkarana dek kral soyundan
olduğunu bilmiyordu.

Guy Ritchie

Charlie Hunnam, Jude Law

02:06:15

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Going In Style-Descriptive

6,8

Three friends risk it all when their pension funds vanish.
They embark on a daring bid to rob the bank that
absconded with their money.

Üç arkadaş, emeklilik fonları hesaplarından kaybolduktan
sonra paralarını alıkoyan bankayı soymak için cesur bir
teklif alırlar.

Zach Braff

Morgan Freeman, Joey King

01:36:00

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Kong: Skull Island-Descriptive

6,9

A team of explorers travel to an uncharted island, unaware
that they’re crossing into the domain of the mythic Kong.

Bir kaşif ekibi, bilinmeyen bir adaya gider ancak efsanevi
Kong'un adasına girdiklerinin farkında değillerdir.

Jordan Vogt-Roberts

Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson

01:57:02

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

The Lego Batman Movie-Descriptive

7,6

If Batman wants to save Gotham from The Joker's hostile
takeover, he may have to drop the lone vigilante thing.

Batman, Gotham'ı Joker'in düşmanlığından korumak için
bekçiyi yalnız bırakmalıdır.

Chris McKay

Jenny Slate, Ralph Fiennes

01:44:00

PG

Accessible - Engelsiz Filmler

Descriptive-Live by Night

6,4

An outlaw heads down a risky path that goes against his
upbringing and his own moral code.

Bir kanun kaçağı yetiştirilişine ve kendi ahlaki kurallarına
aykırı riskli bir yol izlemektedir.

Ben Affleck

Ben Affleck, Elle Fanning

02:08:10

R

Accessible - Engelsiz Filmler

Descriptive-Collateral Beauty

6,6

When a New York ad executive suffers a personal tragedy
and retreats from life, his friends devise a drastic plan to
reach him.

New Yorklu bir reklam yöneticisi, yaşadığı kişisel trajedi
sonucu hayattan çekildiğinde, arkadaşları ona ulaşmak için
bir plan yapar.

David Frankel

Will Smith, Edward Norton

01:37:00

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Descriptive-Fantastic Beasts and Where to
Find Them

7,7

Opens in 1926 as Newt Scamander has just completed a
global excursion to find and document an extraordinary
array of magical creatures.

Newt Scamander'ın sıradışı büyüleyici yaratıkları bulup
belgelemek için bir dünya turunu tamamlamasıyla 1926
yılında açılır.

David Yates

Eddie Redmayne, Katherine
Waterston

02:07:58

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Descriptive-Suicide Squad

6,6

U.S. intelligence officer Amanda Waller convenes a group of
disparate, despicable individuals with next to nothing to
lose.

Amerikalı istihbarat görevlisi Amanda Waller, kaybedecek
hiçbir şeyi olmayan bir grup topluma uygunsuz insandan
oluşan bir intihat timi kurar.

David Ayer

Will Smith, Jared Leto

02:02:51

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Descriptive-Tarzan

6,5

Tarzan returns to the Congo to serve as a trade emissary of
Parliament, unaware that he is actually a pawn in a captain's
deadly plot.

Tarzan, kaptanın ölümcül planlarından habersiz
Parlemonto'nun ticaret temsilcisi olarak Kongo'ya döner.

David Yates

Alexander Skarsgård, Rory J. Saper

01:50:00

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Descriptive-Me Before You

7,6

Louisa Clark becomes a caregiver to Will Traynor while
finding their lives changing in ways neither one could have
imagined.

Louisa Clark, engelli bir adam olan Will Traynor'un
bakıcılığını yapmaya başlar, bu durum ikisinin de hayatlarını
değiştirecektir.

Thea Sharrock

Emilia Clarke, Sam Claflin

01:50:09

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Batman vs Superman: Dawn of Justice Descriptive

7

Fearing that the actions of Superman are left unchecked,
Batman takes on the Man of Steel.

Superman'in eylemlerinin kontrol edilmemesinden endişe
duyan Batman ona savaş açar.

Zack Snyder

Ben Affleck, Henry Cavill

02:31:44

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Creed-Descriptive

7,7

The former World Heavyweight Champion Rocky Balboa
serves as a trainer and mentor to Adonis Creed.

Eski Dünya Ağırsıklet Şampiyonu Rocky Balboa, Adonis
Creed'e antrenörlük ve akıl hocalığı yapar.

Ryan Coogler

Michael B. Jordan, Sylvester
Stallone

02:08:52

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

The Martian - Descriptive

8,1

Descriptive Movie-Astronaut Mark Watney is presumed
dead after a storm and left behind by his crew on Mars.
Watney survives and finds himself stranded.

Betimlemeli Film -Yaşanan bir fırtına sonrası öldüğü
düşünülen ve ekibi tarafından geride bırakılan astronot Mark
Watney dönmek için çabalar.

Ridley Scott

Matt Damon, Jessica Chastain

02:24:00

PG13 / PG-13

Accessible - Engelsiz Filmler

Joy - Descriptive

6,6

Descriptive Movie,Despite all setbacks, a woman starts a
business dynasty and becomes a matriarch in her own right.

Betimlemeli Film,Tüm zorluklara karşın bir kadın kendi
ticaret imparatorluğunu kurar.

David O. Russell

Jennifer Lawrence, Bradley Cooper

02:04:00

PG13 / PG-13

Animation - Animasyon

Rio

6,9

When misfit macaw Blu meets Jewel, the bird of his dreams,
he follows her to Rio de Janeiro.

Rüyalarında hayal ettiği kuş olan Jewel ile tanışan papağan
Blu onu Rio de Janerio'ya kadar takip eder.

Carlos Saldanha

Jesse Eisenberg, Anne Hathaway

01:35:33

PG

Animation - Animasyon

Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2

7,3

When Ralph and Vanellope hit the internet to save her
game, Sugar Rush, Vanellope’s eyes are opened to new
possibilities—and Ralph worries he may lose the best friend
he’s ever had.

Ralph ve Vanellope, Vanellope'nin oyunu Sugar Rush'ı
kurtarmak için internete dalınca Vanellope yeni olasılıklar
olduğunu fark eder ve Ralph sahip olduğu en iyi dostu
kaybetmekten korkar.

Rich Moore, Phil Johnston

John C. Reilly, Sarah Silverman

01:52:40

PG

Animation - Animasyon

Legend of The Guardians: The Owls of
Ga'Hoole

7

When young owlet Soren and his older brother, Kludd, fall
into the clutches of the evil Pure Ones, their only hope is to
find the legendary Guardians of Ga' Hoole, a mythic band of
winged warriors.

Genç kukumav Soren ve abisi Kludd kötü kalpli Pure
Ones'ın pençesine düşünce, tek umutları, efsanevi kanatlı
savaşçılar olan Ga 'Hoole Muhafızlarını bulmak olur.

Zack Snyder

Jim Sturgess, Hugo Weaving

01:36:50

PG

Animation - Animasyon

Corpse Bride

7,4

Tim Burton presents a hair-raising legend based on a 19thcentury Russian folktale, in which a young man mistakenly
weds a corpse while on a two-day trek to the village of his
real bride-to-be.

Tim Burton yapımı olan film, tüyler ürperten bir Rus halk
hikayesinden esinlenilmiş. Gerçek nişanlısına iki günlük
yürüme mesafesinde olan adam yanlışlıkla bir cesetle
evlenir.

Tim Burton, Mike Johnson

Johnny Depp, Helena Bonham
Carter

01:17:11

PG

Animation - Animasyon

Captain Underpants: The First Epic Movie

6,2

Pranksters George and Harold hypnotise their principal into
thinking he's a ridiculously enthusiastic, incredibly
dimwitted superhero named Captain Underpants.

Şakacı George ve Harold müdürlerini hipnotize ederek
müdürün kendisini Captain Underpants adında komik
derecede hevesli ve kıt zekalı bir süper kahraman olduğuna
inandırır.

David Soren

Kevin Hart, Thomas Middleditch

01:28:27

PG

Francisco and friends play for a soccer team. They’ve to win Francisco ve yakın arkadaşları kötü bir durumdaki takımda
one more game to keep the school from dropping their
futbol oynuyordur. Takımın devamı için üç maçı kazanmaları
team. A series of strange events take place in the nexr two
gerekir. İki maçta tuhaf şeyler olunca Francisco ve
games. Coincidence? Conspiracy?
arkadaşları bir araştırma ekibi kurar.

Animation - Animasyon

The Boss Baby

6,3

A suit-wearing briefcase-carrying baby, speaking with the
voice and wit of Alec Baldwin, pairs up with his seven-year
old brother to stop the dastardly plot of the CEO of Puppy
Co.

Takım elbise giyip evrak çantası taşıyan ve Alec Baldwin'in
sesiyle karşımıza çıkan bir bebek, yedi yaşındaki abisiyle
birlik olup Puppy Şirketinin genel müdürünün alçakça
planına engel olmaya çalışır.

Tom McGrath

Alec Baldwin, Steve Buscemi

01:37:20

PG

Animation - Animasyon

Trolls

6,5

After the Bergens invade Troll Village, Poppy, the happiest
Troll ever born, and the curmudgeonly Branch set off on a
journey to rescue her friends.

Bergen'ler Troll Köyünü istila edince dünyaya gelen en
mutlu Troll olan Poppy ve cimri Branch, dostlarını
kurtarmak için bir maceraya atılır.

Mike Mitchell, Walt Dohrn

Anna Kendrick, Justin Timberlake

01:32:16

PG

Animation - Animasyon

Kung Fu Panda 3

7,1

Alessandro Carloni,
Jennifer Yuh Nelson

Jack Black, Bryan Cranston

01:34:42

PG

Animation - Animasyon

How to Train Your Dragon 2

7,8

Heroic Viking Hiccup and his faithful dragon Toothless
must protect the peace and save the future of men and
dragons from the power-hungry Drago.

Kahraman Viking Hiccup ve sadık ejderhası Dişsiz, barışı
korumaya ve insanlarla ejderhaların geleceğini, güce aç
Drago'dan kurtarmaya çalışır.

Dean DeBlois

Jay Baruchel, Cate Blanchett

01:41:46

PG

Animation - Animasyon

The Emoji Movie

3,2

Hidden within the messaging app is Textopolis, a bustling
city where all your favorite emojis live, hoping to be
selected by the phone's user.

Mesajlaşma uygulamasının içinde saklı olan Textopolis
şehri, en sevilen emojilerin yaşadığı ve telefon
kullanıcılarının kendilerini kullanması için beklediği hareketli
bir şehirdir.

Tony Leondis

T.J. Miller, James Corden

01:26:32

PG

Animation - Animasyon

Kral Şakir

0

A portal opens into the children’s game Cibilik when
Elephant Necati interrupts Mirket's experiment. As Cibilik’s
virtual world changes, chaos reigns the real world. The fate
of the real world is at stake.

Mirket, laboratuvarında deneyler yaparken Fil Necati'nin
telefonundaki basit Cibilik oyununa bir kapı açılır. Cibilik'in
pikselli dünyası değişirken, gerçek dünyada kaos hüküm
sürmeye başlar.

Haluk Can Dizdaroglu, Berk
Tokay

Mustafa Oral, Atilla Sendil, Levent
Ünsal

01:24:51

G

Animation - Animasyon

Hotel Transylvania 3 Summer Vacation

6,4

Join Drac, Mavis and all of your favourite monsters for fun
and adventure on the high seas as they embark on a
monster cruise vacation!

Drakula, Mavis ve en sevdiğiniz canavarlar engin denizlerde
bir gemi seyahatine çıkarken bu macera ve eğlenceye sizler
de katılın.

Genndy Tartakovsky

Adam Sandler, Andy Samberg

01:33:31

PG

Animation - Animasyon

Bilal: A New Breed of Hero

0

Thrown into a world where greed and injustice rule all, Bilal
finds the courage to raise his voice and make a change.

Savaşçı olma hayali olan bir çocuk ve kardeşi bin yıl önce
kaçırılır. Hırs ve kıygı dolu dünyada Bilal değişiklik yapmaya
cesaret eder. Gerçeklerden esinlenen hikaye gerçek bir
kahramanın hikayesini anlatır.

Khurram H. Alavi, Ayman
Jamal

Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ian
McShane

01:45:00

PG13 / PG-13

Animation - Animasyon

Early Man

6,1

At the dawn of time, Dug and his sidekick Hognob must
unite the tribe against a mighty enemy, Lord Nooth, and his
Bronze Age City to save their home.

Zamanın başlangıcında Dug ve yardımcısı Hegnob, evlerini
koruyabilmek adına kabileyi güçlü düşmanları Lord Nooth
ve Bronz Çağı Şehrine karşı birleştirmek zorundadır.

Nick Park

Tom Hiddleston, Maisie Williams

01:27:46

PG

Animation - Animasyon

The Tale of Despereaux

6,1

Follows a brave and virtuous mouse with comically
oversized ears who dreams of becoming a knight. Banished
from his home for having such lofty ambitions, Despereaux
sets off on an amazing adventure.

Komik derecede büyük kulakları olan cesur ve erdemli bir
fare şövalye olabilmeyi hayal eder. Bu tür uçuk hayalleri
olduğu için evinden kovulan Despereaus muazzam bir
maceraya adım atar.

Sam Fell, Robert
Stevenhagen

Matthew Broderick, Emma Watson

01:33:39

Not Rated

Animation - Animasyon

The Secret Life of Pets

6,5

Spoiled terrier Max's comfortable life in New York is turned
upside down when his owner adopts Duke, an unruly stray
dog he takes an instant dislike to.

Şımarık teriye Max'in New York'taki rahat hayatı, sahibi hiç
sevmediği azgın sokak köpeği Duke'u sahiplendiğinde
tepetaklak olur.

Chris Renaud, Yarrow
Cheney

Louis C.K., Eric Stonestreet

01:26:33

PG

Animation - Animasyon

Sing

7,1

Follows a koala named Buster, who decides to host a
singing competition to attract more customers to his
theatre business. However, his decision has unexpected
consequences.

Tiyatro işine daha çok müşteri çekmek için şarkı söyleme
yarışması düzenlemeye karar veren Buster adlı bir koalanın
hikayesi. Ama kararının beklenmedik sonuçları vardır.

Garth Jennings, Christophe
Lourdelet

Matthew McConaughey, Seth
MacFarlane

01:48:00

PG

Animation - Animasyon

Despicable Me 3

6,3

Reformed super-villain Gru returns for more adventures
with Lucy, their daughters, and the zany minions. When Gru
learns that he has a long-lost twin brother, he rediscovers
how good it feels to be bad.

Süper kötü kahraman Gru; Lucy, kızları ve komik
minyonlarla daha fazla macera için geri döner. Gru, uzun
zaman önce kaybettiği bir ikizi olduğunu öğrenince,
kötülüğün ne kadar iyi olduğunu yeniden keşfeder.

Kyle Balda, Pierre Coffin,
Eric Guillon

Steve Carell, Kristen Wiig

01:29:42

PG

Animation - Animasyon

Finding Dory

7,3

Dory is living happily in the reef with Nemo and Marlin. But
when she suddenly remembers she has a family who may
be looking for her, the trio set off on an adventure to find
them.

Dory, Nemo ve Marlin'in mercanında mutluca yaşar. Ama
aniden onu arayan bir ailesi olabileceğini hatırlayınca, üçlü
onları aramak için maceraya atılır.

Andrew Stanton

Ellen DeGeneres, Albert Brooks

01:37:12

PG

Animation - Animasyon

Pete's Dragon

6,7

The adventures of an orphaned boy named Pete and his
best friend Elliot, who just so happens to be a dragon.

Yetim çocuk Pete ve ejderha olan en yakın arkadaşı Elliot'ın
maceralarını konu eder.

David Lowery

Bryce Dallas Howard, Robert
Redford

01:42:55

PG

Animation - Animasyon

The Chronicles Of Narnia: Prince Caspian

6,5

Peter, Susan, Edmund and Lucy find themselves back in
Narnia, where they team up with the outlawed Prince
Caspian to fight the malevolent King Miraz and restore the
rightful heir to the throne.

Peter, Susan, Edmund ve Lucy Narnia'ya geri dönerler.
Burada kötü kalpli Kral Miraz'a karşı savaşıp, tahtın asıl
varisini geri getirmek için Prens Kaspiyan ile birlik olurlar.

Andrew Adamson

Ben Barnes, Skandar Keynes

02:19:00

PG

Animation - Animasyon

The Chronicles Of Narnia: The Lion, The
Witch And The Wardrobe

6,9

During a game of hide and seek, Lucy ventures into a
wardrobe and out into a magical, wintery world called
Narnia, which she and her siblings are destined to free from
the clutches of the evil White Witch.

Saklambaç oynarken Lucy elbise dolabının içine girer ve
Narnia adında karlar altındaki büyülü bir dünyaya çıkar.
Burada Lucy ve kardeşleri kötü kalpli beyaz cadının
pençelerinden kurtulmaya çalışır.

Andrew Adamson

Tilda Swinton, Georgie Henley

02:23:00

PG

Animation - Animasyon

Mulan

7,6

Disney's dazzling adaptation of the Chinese legend. Mulan
dresses up as a man to take her father's place in the army.

Çinli efsanenin büyüleyici Disney uyarlaması. Mulan, orduda
babasının yerini almak için erkek kılığına girer.

Tony Bancroft

Ming-Na Wen, Eddie Murphy

01:27:56

G

Animation - Animasyon

Pocahontas

6,7

A chance meeting between the free-spirited Pocahontas and
English settler Captain John Smith leads to a friendship that
bridges the gap between their two cultures and changes
history.

Özgür ruhlu Pocahontas ve İngiliz göçmen Kaptan John
Smith'in şansa tanışmaları, iki kültür arasında köprü
oluşturan bir arkadaşlık doğurur ve tarihi değiştirir.

Mike Gabriel

Mel Gibson, Linda Hunt

01:21:16

G

Animation - Animasyon

Peter Rabbit

6,3

Peter Rabbit and family take over the manor house of Old
McGregor when he dies, but McGregor’s nephew arrives to
claim his inheritance, so the bunnies wreak havoc to win it
back.

Yaşlı McGregor ölünce Peter Rabbit ve ailesi malikaneyi
devralırlar ama McGregor'ın yeğeni mirasını almak için gelir
ve tavşanlar evi geri kazanmak için her şeyi altüst ederler.

Will Gluck

James Corden, Fayssal Bazzi

01:34:43

PG

Animation - Animasyon

Ferdinand

6,8

Directed by Academy Award® nominee Carlos Saldanha, the
tale of Ferdinand, a giant bull who prefers flowers to
fighting, is a warm and charming take on how appearances
can be deceptive.

Academy Ödülü® adayı Carlos Saldanha tarafından
yönetilmiş, çiçekleri dövüşe tercih eden iri cüsseli boğa
Ferdinand’ın Hikayesi, dış görünüşlerin nasıl aldatıcı
olduğuna dair samimi ve büyüleyici yaklaşım.

Carlos Saldanha

John Cena, Kate McKinnon

01:48:06

G

Animation - Animasyon

Evliya Çelebi

5,5

Evliya Çelebi's adventure about find immortality water.

Ölümsüzlük suyunun peşinden giden Evliya Çelebi'nin
maceraları.

Serkan Zelzele

Haluk Bilginer, Cengiz Küçükayvaz

01:20:22

Not Rated

Animation - Animasyon

Doru

6,5

Doru and Karatay's adventure.

Doru ve Karatay'ın maceraları.

Can Soysal

Dilek Gürel, Ali Hocaoglu

01:31:21

Not Rated

Animation - Animasyon

The Lego Ninjago Movie

6,1

In the battle for Ninjago City, young Lloyd, aka the Green
Ninja, and his friends must defeat evil warlord Garmadon.

Ninjago Şehrindeki savaşta, Lloyd ve arkadaşı genç Yeşil
Ninja, kötü savaşçı Garmadon'ı yener.

C. Bean, P. Fisher, B. Logan

Jackie Chan, Dave Franco

01:41:30

PG

Animation - Animasyon

The Lego Batman Movie

7,6

If Batman wants to save Gotham from The Joker's hostile
takeover, he may have to drop the lone vigilante thing.

Batman, Gotham'ı Joker'in düşmanlığından korumak için
bekçiyi yalnız bırakmalıdır.

Chris McKay

Jenny Slate, Ralph Fiennes

01:44:00

PG

Animation - Animasyon

Lego DC Comics Super Heroes

6,5

The superheroes of the Justice League face off against their
greatest foes, the Legion of Doom.

Justice League'in kahramanları, en büyük düşmanları
Legion of Doom'un üyeleriyle karşı karşıya gelir.

Rick Morales

Diedrich Bader, Troy Baker

01:16:59

Not Rated

Animation - Animasyon

The Lego Movie

7,8

An ordinary LEGO figure is mistakenly identified as the key
to saving the world.

Sıradan bir LEGO karakteri yanlışlıkta dünyanın kurtarıcısı
olarak seçilir.

Phil Lord, Christopher Miller

Chris Pratt, Will Ferrell

01:41:00

PG

Animation - Animasyon

Open Season: Scared Silly

5,2

Elliot and their woodland friends band together to scare the
fear out of Boog and uncover the mystery of the Wailing
Wampus Werewolf.

Elliot ve ormandaki arkadaşları Boog'u korkutmak için birlik
olur ve kurt adamların gizemini çözerler.

David Feiss

Garry Chalk, Kathleen Barr

01:25:00

PG

Animation - Animasyon

Storks

7

Storks deliver babies or at least they used to. Now they
deliver packages for global internet giant Cornerstore.com.

Leyleklerin işi bebek getirmek, yani bir zamanlar öyleydi.
Şimdilerde ise global internet devi Cornerstore.com için
kargo taşıyorlar.

Nicholas Stoller, Doug
Sweetland

Andy Samberg, Katie Crown

01:27:00

PG

Animation - Animasyon

Teen Titans Go! To the Movies

6,8

With a few madcap ideas and a song in their heart, the Teen
Titans head to Hollywood, certain to pull off their dream of
starring in a movie.

Birkaç çılgın fikir ve kalplerindeki şarkılarıyla Genç Titanlar
Hollywood'a gider. Amaçları, bir filmde rol alabilmektir.

Aaron Horvath, Peter Michail

Greg Cipes, Scott Menville

01:24:03

PG

Animation - Animasyon

Penguins of Madagascar

6,7

Discover the secrets of the most hilarious covert birds in
the global espionage biz: Skipper, Kowalski, Rico and
Private, who must stop the villainous Dr Octavius Brine
from destroying the world.

Kötü Dr. Octavius Brine'ın dünyayı yok etmesine engel
olması gereken, komik ajan kuşlar Skipper, Kowalski, Rico
ve Private'ın bu global görevdeki sırlarını keşfedin.

Eric Darnell, Simon J. Smith

Tom McGrath, Chris Miller,

01:31:39

PG

After reuniting with his long lost father, fun loving panda Po Uzun zamandır görmediği babasıyla yeniden bir araya gelen
has to transform a clumsy group of pandas into
eğlence düşkünü panda Po, kötü kalpli savaşçı Koi'yi alt
accomplished martial arts fighters in order to take down evil
edebilmek için bir grup sakar pandayı dövüş sanatları
warrior, Kai.
konusunda uzmanlaştırmaya çalışır.

